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TIIVISTELMÄ 

Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää niitä tekijöitä, joita edellytetään menestyvältä 
sanomalehtisarjakuvalta, löytää mahdollisia ennen käyttämättömiä ja kiinnostavia 
vallalla oleviin tai tuleviin megatrendeihin pohjautuvia aihepiirejä sekä lopulta luoda 
selvitettyjä seikkoja hyväksikäyttäen uusi menestyspotentiaaleja sisältävä 
strippisarjakuvasarja. 
 
Sanomalehtisarjakuvat kuuluvat edelleen useimpien ihmisten päivittäiseen 
lukemistoon. Suosituimmat kansainväliset strippisarjakuvat ilmestyvät tuhansissa 
lehdissä ja niiden oheistuotemarkkinat aikaansaavat jopa miljoonien eurojen vuotuisen 
liikevaihdon. Myös huomattavasti pienemmillä kotimaisilla markkinoilla päivittäin 
piirrettävällä suositulla sarjakuvalla tekijä voi saavuttaa tyydyttävää menestystä. 
 
Mutta mikä tekee sarjakuvasta menestyvän ja saa lukijan kahlaamaan päivittäin 
lukemansa sanomalehden sarjakuvasivulle? Tähän tutkimusongelman työ pyrkii 
selvittämään vastauksia ja kartoittamaan niitä ominaisuuksia, joita huomioimalla 
menestyssarjakuvan suunnittelu voi olla mahdollista. 
 
Opinnäytetyössä esitellään toteuttamisprosessia, jonka tuloksena uusi kotimainen 
Loikan vuoksi -strippisarjakuva syntyi. Tämän lisäksi työssä pohditaan sarjakuvan 
tavoitteiden onnistumista opiskelijaryhmälle suoritetun sarjakuvan koeluvun ja siihen 
liittyvän kyselyn tulosten perusteella. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to examine and define the features and qualities of a 
successful comic strip series, to seek possibly new and interesting themes based on 
global trends and to develop and create a new potentially successful comic strip using 
the collected information. 
 
Comic strips are still read daily in newspapers worldwide. The most popular 
international comics are published in thousands of newspapers and their side products 
can create millions of euros in annual turnover. Even in Finland which has a much 
smaller market area, a good comic strip can possibly become a satisfying success. 
 
But what makes a comic strip successful and interesting enough to encourage its 
readers to rush first to the funny pages of the newspaper every day? The research tries 
to find answers to the problem and also to ease the designing of a successful comic 
strip by defining the basic features of a successful comic strip. 
 
This research presents the creation process of the new Finnish comic strip Loikan 
vuoksi. In addition, the tasks of the developing and creation of the strip were 
evaluated with reader test research which included a questionnaire. The target group 
was made up of eighty polytechnic students. 
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SELITTEET 

Gag Yksittäisen stripin sisältämä yleensä hauska vitsi tai idea. 

Kokoomajulkaisu (Sanomalehtisarjakuvan yhteydessä) yleensä kirjakauppa- 

tai lehtipistemyyntiin tarkoitettu sarjakuva-albumi, joka 

sisältää sanomalehdissä jo aiemmin julkaistut sarjakuvat. 

Megatrendi Yhteiskuntien rakenteita muuttava yleensä 

maailmanlaajuinen ilmiö tai ilmiökokonaisuus, jolla on jo 

toteutuneen kehityksen pohjalta tunnistettavissa oleva 

suunta. 

Plagiaatti Osittain tai kokonaan toisen työtä matkimalla ilman 

lähdeviitteitä toteutettu teos. 

Repro Yleensä lehtien ja painotalojen yhteydessä toimiva 

painamisprosessia valmisteleva osasto, jonka työtehtäviin 

kuuluvat taitto ja kuvankäsittely. 

Sarjakuvasyndikaatti Yleisnimitys sarjakuvan levitystoimistosta, joka markkinoi 

sarjakuvaa ja sen oheistuotteita sarjakuvapiirtäjän puolesta 

sovittua korvausta vastaan. 

Skannaaminen Kuvan lukeminen paperilta digitaaliseen muotoon 

jatkokäsittelyä varten tietokoneeseen liitettävän 

kuvanlukijan eli skannerin avulla. 

Strippi Sanomalehtisarjakuvan tyypillisin muoto, yleensä 

vaakasuora 1-4 sarjakuvaruudun muodostama rivi. 

Vektorointi Bittikarttagrafiikan muuttamista vektorigrafiikaksi. 

Bittikarttagrafiikassa sähköisessä muodossa oleva kuva 

koostuu yksittäisistä kuvapisteistä kun taas 

vektorimuotoisesta kuvasta tallennetaan ainoastaan 

matemaattiset mallit, joiden mukaan kuva voidaan luoda. 

Vektorigrafiikan etuja ovat pienempi tiedostokoko ja 
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käytännössä rajaton skaalattavuus, mutta se ei sovi 

esimerkiksi valokuvien tallennusmuodoksi. 
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1  JOHDANTO 

1.1 Sarjakuva ennen ja nykyisin 

Sarjakuvan tarkkaa syntyhetkeä on mahdoton määrittää. Ihmiskunta on koko 

historiansa ajan pyrkinyt säilyttämään opittua tietoa jälkipolville ja monien 

esihistoriallisten kulttuureiden kirjoitustaidon esiasteet muistuttava tkin monessa 

mielessä kronologisesti etenevää sarjakuvaa. Kymmeniä tuhansia vuosia vanhat 

luolamaalauksetkin voidaan tällöin katsoa eräänlaisiksi sarjakuvan esimuodoiksi. 

Varsinaisen nykymuodossa tunnetun sarjakuvan synty voidaan ajoittaa kuitenkin 

1800-vuosisadan loppuun (esim. Armstrong 1990, 2 ja Watterson 1996, 7), painetun 

lehdistön syntyaikaan, jolloin ensimmäisiä sarjakuvia alettiin julkaista osana 

sanomalehtien sisältöä ja painotekniikan testivälineenä.  

Lehdistön synnyn alkuaikoina sarjakuvasta kehittyi nopeasti suosittu kulttuuriviihteen 

muoto. Parhaimmat lehtisarjakuvat saattoivat olla lukijoille jopa suurin syy lehden 

hankintaan. Tämä johtikin nopeasti siihen, että sarjakuvasta saattoi muodostua jopa 

lehden menestysvaltti ja suosituimpia sarjakuvia sisältäneet lehdet kasvattivat 

levikkiään nopeimmin ja menestyivät parhaiten. ”Sarjakuvat olivat visuaalisia, 

helposti ymmärrettäviä, hauskoja, rajuja sekä yksinkertaisia, ja sen vuoksi ne olivat 

erittäin suosittuja”. (Watterson 1996, 7.) 

Valitettavasti nykyisin kehityksen suunta on erilainen. Lehdet pienentävät jatkuvasti 

sarjakuville varattua tilaa tai vähentävät sarjakuvien määrää sivuillaan. Sarjakuvat 

eivät ole enää lehdille siinä määrin kilpailutekijä kuin ne olivat ennen, vaikka edelleen 

monet lukijat kahlaavatkin ensimmäisinä lehden sarjakuvasivuille. Wattersonin 

mukaan syynä tähän on sanomalehtien kilpailun väheneminen: Ennen jokaisessa 

suurkaupungissa (Yhdysvalloissa) ilmestyi useita päivälehtiä ja suositulla sarjakuvalla 

saattoi olla huomattava vaikutus levikkiin. Lehdet kilpailivat tuolloin parhaiden 

sarjakuvien julkaisuoikeuksista. Nykyisin lähes jokaisessa kaupungissa ilmestyy 

ainoastaan yksi sanomalehti ja sarjakuvat eivät ole sille enää yhtä merkittävä 

kilpailuvaltti. Myös televisio on syrjäyttänyt sanomalehdet ensisijaisena 

uutisvälineenä. Sarjakuvastrippi saattoi ennen vanhaan houkutella ihmisiä lehdestä 
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toiseen, mutta sarjakuvat eivät houkuttele ihmisiä pois television äärestä, toteaa 

Watterson. Suomessa myös televisiokanavien ja samalla ohjelmatietojen määrän 

lisääntyminen söi tilaa sarjakuvilta lehtien sivuilta 90- luvulla. (Jokinen 2002.) 

Lehtisarjakuville on silti edelleen valtava kysyntä ja varsinkin maailmanlaajuisesti 

menestyneet, suurten syndikaattien kautta tuhansiin lehtiin jaeltavat tunnetut 

sarjakuvat saavat aikaan kymmenien miljoonien vuosittaisen liikevaihdon ja ovat 

tehneet piirtäjistään jopa miljonäärejä. Sarjakuvien oheistuotemarkkinat ovat myös 

rajattomat ja suosittujen sarjakuvien oheistuotteet saattavat myydä jopa paremmin 

kuin itse sarjakuva.  

1.2 Sarjakuvan taloudellinen hyödynnettävyys 

Sarjakuva voi olla samalla sekä taiteellinen teos että kaupallinen tuote. Sarjakuvan 

kaupallinen hyödyntäminen perustuu siihen, että sarjakuvan lukija maksaa 

lukukokemuksestaan joko suoraan (esimerkiksi ostamalla sarjakuva-albumin) tai 

välillisesti (esimerkiksi tilaamalla sanomalehden, jossa sarjakuvaa julkaistaan).  

Sanomalehtijulkaisussa lehden kustantaja maksaa sarjakuvan tekijälle tai muulle 

sarjakuvaa markkinoivalle taholle sarjakuvastripin julkaisuoikeudesta. Tällöin 

sanomalehden kustantaja odottaa saavansa julkaisulleen lisäarvoa ja pyrkii 

kasvattamaan tai säilyttämään senhetkistä levikkiään. Monille suosittu sarjakuva, 

jonka päivittäiseen seuraamiseen on tottunut, voi olla edelleenkin jopa ainoa tai 

ainakin osaperuste lehden tilaamiseen. 

1.3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tausta 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on tarkastella olemassa olevia  kaupallisesti 

menestyneitä suosittuja sekä kotimaisia että ulkomaisia strippisarjakuvia ja löytää 

tarkasteltavista sarjakuvista elementtejä, joita voidaan pitää sarjakuvan 

menestystekijöinä. Sarjakuvien valinta ja tarkastelu tapahtuu jäljempänä esitettyjen 

menetelmien avulla. Tämän jälkeen tarkoituksena on näitä löydettyjä 

menestystekijöitä sekä selvitettyjä nykyisiä ja tulevia länsimaisia megatrendejä ja 

arvoja huomioimalla suunnitella strippisarjakuvasarja, jolla on mahdollisesti 

potentiaalia menestyä kaupallisesti tulemalla säännöllisesti julkaistuksi ja kehittymällä 

lukijoista kiinnostavaksi seurata. Sarjakuvasarjaa on tarkoitus piirtää arviointia varten 
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riittävä määrä.  Tarvittavan strippisarjakuvamäärän valmistuttua järjestetään tilaisuus, 

jossa valittu opiskelijaraati lukee luodut sarjakuvastripit ja antaa palautetta niistä.  

Sarjakuvan tavoitteiden onnistumista on vaikea mitata näin lyhyen aikavälin kuluessa, 

sillä sarjakuvan lopullista menestymistä voidaan tarkastella vasta vuosien kuluttua. 

Kuitenkin luotavan sarjakuvasarjan kiinnostavuutta voidaan alustavasti mitata raadilta 

kerättävän suullisen ja kirjallisen palautteen sekä sarjakuvan herättämien reaktioiden 

perusteella. Erillistä markkinointisuunnitelmaa tai koemarkkinointia julkaisukanaviin 

ei opinnäytetyön laajuuden puitteissa ole järkevää tehdä, vaan tämä jää opinnäytetyön 

ulkopuolelle osana mahdollista sarjakuvan jatkokäyttöä. 

Opinnäytetyön aihe perustuu omaan historiaan sarjakuvantekijänä ja -harrastajana. 

Haaveena on aina sarjakuvan harrastamisen alkuajoista asti ollut toteuttaa jossakin 

vaiheessa sarjakuva, joka voisi kehittyä jopa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti 

tunnetuksi ja tulla julkaistuksi useissa sanomalehdissä. Aiemmin toteuttamiani 

sarjakuvia onkin julkaistu suppeasti eri lehdissä, jopa valtakunnallisissakin 

(esimerkiksi Ilta-Sanomien kuukauden kotimainen strippisarjakuva marraskuussa 

1997), mutta säännölliseen julkaisuun ja menestymiseen yltävän sarjakuvasarjan 

suunnitteleminen edellyttää runsaasti taustatyötä ja tarkempaa aiheen analysointia 

ennen itse toteutusta, minkä tekemiseen tämä opinnäyte antaa oivan mahdollisuuden. 

1.4 Ongelman asettelu ja työn tavoitteet 

Taustatietoa sarjakuvasta, sen käsikirjoittamisesta, piirtämisestä sekä teknisistä 

edellytyksistä itselläni on useiden vuosien kokemuksen takaa. Varsinainen ongelma 

työssä on sen ”menestysreseptin” löytäminen, jonka avulla sarjakuvasta voi tulla 

suosittu ja kaupallisesti menestyvä. Opinnäytetyöprojektin avulla pidin mahdollisena  

olemassa olevia useita menestyneitä strippisarjakuvia lukemalla ja niihin 

paneutumalla, sekä sarjakuvia, uusia trendejä ja länsimaisen yhteiskunnan arvojen 

muutosta käsitteleviä artikkeleita ja kirjallisuutta tutkimalla löytäväni määrätyillä 

menetelmillä valitsemistani menestyneistä strippisarjakuvista niitä elementtejä, joita 

menestyvältä sarjakuvalta edellytetään sekä sen sosiaalisen tilauksen ja lukijoiden 

tarpeet, mitkä huomioimalla uuteen sarjakuvaan voidaan saada jopa uusia, ennen 

käyttämättömiä elementtejä. Näiden seikkojen määrittely ja löytäminen auttaa ja ohjaa 

luomisprosessia suuntaan, jonka tuloksena voi olla kaupallisesti menestyvä sarjakuva  
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jolla on kysyntää lukijoiden ja julkaisijoiden keskuudessa (joskaan kaupallinen 

menestyminen ei saa eikä voi olla sarjakuvan itsetarkoitus). 

Lisäksi opinnäytetyöprojekti auttaa hahmottamaan muita sarjakuva teknisessä 

toteuttamisessa ja markkinoinnissa edellytettäviä seikkoja ja aikatauluttaa työtä 

sopivasti. 

Toteutusprosessin voi siis jakaa seuraaviin vaiheisiin: 

1. Tarkasteltavien sarjakuvien valinta 

2. Valittujen sarjakuvien analysointi ja niiden menestystekijöiden selvittäminen 

3. Yhteiskunnallisten megatrendien ja selvittäminen ja niiden pohjalta löytyvien 

mahdollisesti uusien ja kiinnostavien aihealueiden valinta 

4. Uuden sarjakuvasarjan luominen hahmoineen, henkilösuhteineen, maailmoineen ja 

ideoineen 

5. Sarjakuvasarjan piirtäminen n. 30-50 stripin verran 

6. Luodun sarjakuvan tavoitteiden onnistumisen mittaaminen omien tuntemusten 

sekä raadin avulla 
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2  SARJAKUVA 

2.1 Strippisarjakuvan tekniset ja sisällölliset edellytykset 

Tyypillisiä stippisarjakuvan ensisijaisia julkaisukanavia ovat edelleenkin 

sanomalehdet, joissa sarjakuva nykymuotoisena syntyi. Strippisarjakuvia julkaistaan 

myös albumeina, mutta ne ovat pääasiassa kokoomajulkaisuja jo sanomalehdissä 

julkaistuista suosituista strippisarjoista. Aikakauslehdissä julkaistavat strippisarjakuvat 

ovat yleensä taas ns. ”sunnuntaistrippejä”, useampia ruuturivejä käsittäviä ja yleensä 

värillisiä sarjakuvia, joita julkaistaan myös sanomalehtien viikonloppu- tai 

sunnuntainumeroissa. 

Julkaisukanavien teknisten vaatimusten vuoksi strippisarjakuvalta edellytetään tiettyä  

formaattia, pysyvää muotoa – sitä rajoittavat monet tekniset ja muodolliset seikat, 

jotka on huomioitava sarjakuvaa suunniteltaessa. 

Sanomalehdillä on yleensä varattuna vakiopaikka sarjakuvastripeille. Tämä edellyttää, 

että strippisarjakuvan muoto pysyy joka stripissä samankokoisena. Strippi on yleensä 

vaakamuotoinen esimerkiksi yhdestä neljään sarjakuvaruutua sisältävä vakiokokoinen 

rivi ruutuja. (Alqvist & Kutila 1989, 17.) 

Lisäksi sanomalehtien painotekniikka rajoittaa strippisarjakuvan tarkkuutta ja 

värillisyyttä. Sarjakuvat painetaan yleensä yhdellä painovärillä (musta), jolloin 

sarjakuvassa ei tule käyttää muita värejä. Sanomalehtien huokoinen paperi on 

aiheuttanut aiemmin (ja aiheuttaa monesti nykyisinkin huolimatta painolaadun 

huomattavasta kehityksestä) helposti harmaasävyjen tukkeutumisen, joten tarvittava 

sävytys on toteutettava joko erillisellä rasterilla tai muulla osana piirrosjälkeen 

kuuluvana sävytystekniikkana. 

Strippisarjakuva voi olla jatkosarja tai yksittäisistä vitseistä, ns. gageista (gag = eng. 

vitsi) koostuva sarjakuvasarja. Usein myös yksittäisiä vitsejä sisältävä strippisarjakuva  

muodostaa useammassa stripissä jatkuvan kokonaisuuden. 

Jatkosarjat eivät ole yhtä suosittuja kuin vitsisarjat, minkä voi todeta helposti suoraan 

sanomalehtien sarjakuvasivuja tarkastelemalla. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää 

julkaisevan tahon epävarmuutta sitoutua sarjakuvan jatkuvaan julkaisuun: vitsisarjan 
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julkaiseminen ei itsessään sido julkaisijaa koko sarjan keston ajaksi. Myös sarjakuvan 

seuraaminen on helpompaa, kun se ei sisällä yhtenäistä jatkuvaa juonta vaan toimii 

tavallaan myös itsenäisenä strippinä. Tällöin lukijan on helpompi aloittaa sarjan 

seuraaminen keskeltä sarjaa ja myös jatkaa sitä, vaikka välistä jäisikin joku osa 

lukematta. 

Yleensä strippisarjakuvat eivät ole sidottuja aikaan tai välttämättä paikkaankaan. Syy 

tähän on yksinkertainen: Ajankohtaisia aiheita käsittelevät stripit vanhenevat 

väistämättä nopeasti, eikä niitä tällöin voida julkaista enää jatkossa. Sarjakuvien 

hahmot eivät yleensä juurikaan vanhene, sillä strippisarjakuvan tulee säilyä 

myöhempien uusintajulkaisujen vuoksi ajallisesti muuttumattomana ja toimia myös 

erilaisissa lukemisjärjestyksissä. 

Sanomalehtien kohderyhmä on hyvin laaja, sillä sanomalehtiä lukevat niin aikuiset, 

lapset, nuoret kuin vanhuksetkin tulotasosta, koulutuksesta tai perhesuhteista 

riippumatta. Jotta sarjakuva tulisi julkaistuksi mahdollisimman monessa ja 

laajalevikkisessä lehdessä, myös sen tulee olla suunnattu mahdollisimman laajalle 

kohderyhmälle. Tällaisen sarjakuvan aihe ei voi olla kovin rajattu tai erikoisalaan 

liittyvä, sillä tällöin sarjakuva ei välttämättä kiinnosta kaikkia lukijoita. Ja jotta 

sarjakuva voi menestyä ja sitä julkaistaan, sen on kiinnostettava mahdollisimman 

monia lukijoita. 

Sarjakuvassa on oltava jotain, joka saa lukijan kahlaamaan lehden sarjakuvasivuille tai 

ostamaan kokooma-albumin. Katsoessaan elokuvaa tai lukiessaan kirjaa, ihminen 

pyrkii samastumaan johonkin hahmoon – samoin sarjakuvassa. Lukija 

todennäköisemmin pitää sarjakuvasta, jos voi samastua siihen tai johonkin sen 

hahmoista, huomata tuntevansa samoin tai kokeneensa samankaltaisia tapahtumia 

kuin sarjakuvan päähenkilö. Siksi sarjakuvassa on oltava jotain inhimillistä ja 

arkipäiväistä, vaikka se kerrottaisiinkin hyvin arkipäivästä poikkeavien hahmojen tai 

maailman kautta. 

Sarjakuvasta on toisaalta löydyttävä myös jotakin uutta. Mikäli sarjakuva hyödyntää 

vain olemassa olevien sarjakuvien ideoita, ajatuksia tai aiheita, tuloksena on 

ainoastaan heikko plagiaatti, joka ei menesty. Uuden, megatrendeistä mahdollisesti 

löytyvän idean yhdistäminen tuttuun ja arkipäiväiseen voisi hyvinkin olla tapa, jolla 

uusi menestyvä sarjakuva voi syntyä. 
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2.2 Tekninen toteutus ja jakelu 

Jatkuvasti julkaistava sarjakuva edellyttää myös tekijältään useiden vuosien tai jopa 

vuosikymmenten sitoutumista. Jos sarjakuvaa julkaistaan päivittäin, tarkoittaa tämä 

sitä, että sitä on myös tehtävä päivittäin tai ainakin toimituspäivämäärään mennessä 

julkaisua vastaava määrä. Tämä sitoo piirtäjän käytännössä ammattimaiseen 

sarjakuvatekoon, jolloin sarjakuvan on kyettävä myös tuottamaan tekijälleen riittävä 

toimeentulo. 

Sarjakuvan yleisiä jakelukanavia, ainakin kansainvälisesti, ovat erilaiset 

sarjakuvasyndikaatit, jotka toimivat välittäjinä sarjakuvapiirtäjien ja sanomalehtien 

välillä. Syndikaatit markkinoivat maailmanlaajuisesti suosituimpia sarjakuvia jopa 

tuhansiin lehtiin ympäri maailman. Käytännössä suurimmat sarjakuvasyndikaatit 

sijaitsevat Yhdysvalloissa, mutta myös Pohjoismaissa toimivia syndikaatteja tai niiden 

osastoja on muutamia. Valtakunnallista levitystä ajatellen pelkästään kotimaisiin 

sanomalehtiin kohdistuvaan jakeluun voivat omatkin resurssit riittää. 

Sarjakuvasta on saatava myös teknisesti onnistunut tuote, jolloin sen julkaisu on 

lehdelle riittävän edullista ja vaivatonta. Sarjakuvaa voisi toimittaa lehdille 

esimerkiksi kuukauden sarjakuvastripit sisältävissä erissä, jolloin lehti saa tietää 

ennakkoon millaisia sarjakuvia sitoutuu julkaisemaan. Myös lehden taiton työ 

helpottuu, kun sarjakuvat toimitetaan säännöllisissä, useamman kymmenen kappaleen 

erissä. Sanomalehden repron työtä helpottaa myös se, jos stripit toimitetaan suoraan 

digitaalimuotoisina kuvatiedostoina esimerkiksi sähköpostin liitteinä, jolloin 

skannaamiseen, kuvankäsittelyyn tai mahdolliseen vektorointiin ei tarvitse uhrata 

työtunteja, vaan sarjakuva voidaan asemoida helposti suoraan määräpaikalleen. 

Tällainen toimintatapa antaisi myös tekijälleen vapauksia – sarjakuvaa ei ole pakko 

piirtää joka päivä vaan esimerkiksi kuukauden jaksoissa niin, että kuukauden aikana 

työstäminen on jaettu erilaisiin kokonaisiin vaiheisiin – esimerkiksi ensimmäinen 

viikko strippien käsikirjoittamiseen, kolme viikkoa piirtämiseen ja pari viimeistä 

päivää skannaamiseen ja valmiiden pakettien toimittamiseen lehdille sekä 

laskuttamiseen. 
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Mikäli sarjakuva menestyy ajan myötä kotimaassa ja formaatti sopii myös 

kansainvälisille markkinoille, myös sarjakuvasyndikaatit saattavat kiinnostua 

ulkomaisesta levityksestä. 
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3  TIEDONHANKINTA  JA  VALINTAMENETELMÄT 

3.1 Menestyvien strippisarjakuvien tarkastelu 

Käytin aineistona sekä tunnettuja strippisarjakuvia että sarjakuvia käsitteleviä 

artikkeleita ja julkaisuja. Lisäksi hankin aineistoa länsimaisen yhteiskunnan 

megatrendeistä, arvoista ja yhteiskunnan muutoksesta, joiden avulla oli tarkoitus  

kartoittaa, millaiselle ja millaisia aihepiirejä käsittelevälle sarjakuvalle saattaisi olla 

olemassa kysyntää. 

3.2 Tarkasteltavien strippisarjakuvien valinta 

Kerätyistä sarjakuvista valitsin tarkempaa tarkastelua varten sekä kotimaisia että 

ulkomaisia menestyneimpiä, suosituimpia ja sellaisia strippisarjoja, joista voidaan 

arvioida olevan muuten hyötyä tutkailtaessa potentiaalisia nykyaikaisia 

menestystekijöitä. (Esimerkiksi uudet, vasta syntyneet strippisarjakuvat voivat toimia 

paremmin tarkastelukohteena  etsittäessä menestyselementtejä ja arvojen peilinä, kuin 

vanhat, vuosikymmeniä sitten syntyneet sarjakuvat, vaikka eivät vielä olisikaan 

menestyksensä huipulla.) 

Valitsin noin viitisentoista erilaista strippisarjakuvasarjaa tarkastelua varten. Määrä oli 

riittävä otosjoukkona ja toisaalta omat resurssit riittivät vielä tällä määrällä kunkin 

sarjakuvan analysointiin niin, ettei yksittäisen sarjakuvasarjan tarkastelu jäänyt aivan 

pintapuoliseksi. 

Tarkasteltavien strippisarjakuvien valinta tapahtui seuraavin kriteerein: 

Kotimaiset strippisarjakuvat: 

• Strippisarjakuvaa oli julkaistu ja mielellään julkaistiin edelleenkin useassa 

sanomalehdessä valtakunnallisesti ja mahdollisesti myös kokooma-albumeina 

kirjakaupoissa ja lehtimyyntipisteissä. 
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• Strippisarjakuva oli valtakunnallisesti tunnettu, lukijoiden keskuudessa 

suosittu ja arvostettu sekä oli työllistänyt tai työllisti edelleenkin tekijänsä 

käytännössä kokopäiväisesti. 

• Strippisarjakuva oli suhteellisen uusi ja syntynyt aikaisintaan 80- luvulla, jotta 

se toimi kaupallisesti menestyvää, nykyaikaista sarjakuvaa tarkasteltaessa. 

Ulkomaiset strippisarjakuvat: 

• Sarjakuva oli syndikoitu ja julkaistu tuhansissa sanomalehdissä ympäri 

maailman (mukaan lukien useat suomalaiset sanomalehdet, mikä kertoi 

formaatin toimivan myös Suomessa) ja se työllisti tekijänsä kokopäiväisesti. 

• Sarjakuva oli kansainvälisesti suosittu ja arvostettu sekä kuului maailman 

tunnetuimpiin uusiin strippisarjakuviin. 

• Sarjakuva oli mahdollisimman tuore, syntynyt 80-luvulla tai myöhemmin, jotta 

se toimi kaupallisesti menestyvää, nykyaikaista sarjakuvaa tarkasteltaessa 

(ellei ollut muuten nykyaikainen ja maailman suosituin). 

Sarjakuvia on taulukoitu (ks. liite 1) selvitettyjen sanomalehti- ja 

albumijulkaisumäärien mukaan. Taulukossa on myös arvioitu sarjakuvan 

kohderyhmää ja sitä, työllistyykö tekijä sarjakuvalla.  

Taulukkoon on kerätty arviointia varten kahdeksan suhteellisen tuoretta tunnettua 

kotimaista strippisarjakuvasarjaa, joista arviointia varten valitsin seuraavat seitsemän 

(suiluissa nimen jälkeen kunkin sarjakuvan tekijät): 

• Viivi ja Wagner (Jussi Tuomola) 

• B. Virtanen (Ilkka Heilä) 

• Väinämöisen paluu (Petri Hiltunen) 

• Lempi (Jorma Pitkänen) 

• Jasso-kissa (Juha Roikonen) 

• FC Palloseura (Pauli Kallio, Pentti Otsamo) 
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• Teuvo Lyly (Pekka Seppänen, Pertti Hämäläinen, Jari Pantzar) 

Helsingin Sanomissa vuosina 1990-1993 julkaistu Harri Vaalion piirtämä ja Rauli 

Nordbergin käsikirjoittama lännenaiheinen sarjakuva Punaniska jäi arvioista pois, sillä 

sarjakuvaa ei käsittääkseni enää piirretä tai julkaista. Myös Jorma Pitkäsen Lempi-

sarjakuvan poisjättäminen oli harkinnassa ajankohtaisten aiheidensa ja ikänsä vuoksi, 

mutta Lempi on kuitenkin suomalaisen strippisarjakuvan yksi tunnetuimmista 

hahmoista, joten sen sivuuttaminen olisi ollut anteeksiantamaton kulttuurikömmähdys. 

Ulkomaisista menestyneimmistä tuoreista sarjakuvista pyrin keräämään vain sellaisia, 

jotka ovat menestyneet myös Suomessa. Taulukkoon kerätyt sarjakuvat ovat varsin 

suppea otos myös tästä ryhmästä, mutta rajaamisen välttämättömyyden vuoksi 

taulukosta on jätetty pois liian vanhat tai vain keskimääräisesti menestyneet 

sarjakuvat. Kuitenkin taulukkoon on otettu mukaan kaksi maailman suosituinta 

sarjakuvaa, Tenavat ja Karvinen, vaikka ne ovatkin hieman vanhempia. 

Arviointia varten ulkomaisista sarjakuvista valitsin seuraavat seitsemän: 

• Lassi ja Leevi (Bill Watterson) 

• Jere (Jerry Scott, Jim Borgman) 

• Dilbert (Scott Adams) 

• Kamut (Patrick Donnel) 

• Aidan takaa (Michael Fry, T. Lewis) 

• Tenavat (Charles M. Schulz) 

• Karvinen (Jim Davis) 

Valinnassa raja oli edelleenkin valitettavasti vedettävä johonkin ja pois arvioinneista 

joudun jättämään niin kansainvälisesti kuin Suomessakin hyvin menestyneet 

sarjakuvat Ipanavalta (Baby Blues), Hannes (Ernie/Piranha Club) ja Pojun remmissä 

(Buckless). Vaikka Tenavat ja Karvinen ovat kumpainenkin ennen 80- lukua 

syntyneitä, ne ovat kuitenkin kaksi maailman menestyneintä strippisarjakuvaa, joten 

oletin, että myös niistä täytyi olla löydettävissä joitakin menestystekijöitä. 



 
 

19 

Nuoremman polven tulokkaista Lassi ja Leevi, Jere, Dilbert, Kamut ja Aidan takaa 

edustavat huippumenestyksen tasoa niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. 

Sarjakuvien valinta oli väistämättä osin subjektiivinen ja siihen vaikuttivat myös omat 

henkilökohtaiset mieltymykseni eri sarjakuviin. Pois arvioinneista rajasin kylmästi 

monet sarjakuvat, jotka eivät suoranaisesti noudattele yksirivistä strippimuotoa, vaan 

toimivat kaksirivisessä tai muussa formaatissa. Samoin kovin suppeaa kohderyhmää 

koskettelevat ja yksittäisen kaupallisen tahon tarpeisiin räätälöidyt sarjakuvat jätin 

valintani ulkopuolelle, vaikka monet niistä ansaitsivatkin olla mukana. Mukaan eivät 

myöskään päässeet liian vanhoiksi katsomani strippisarjakuvasarjat (lukuun ottamatta 

kahta maailman suosituinta sarjakuvaa), sillä mielestäni niillä ei välttämättä ole 

riittävästi annettavaa selvitettäessä nykyaikaisen menestyssarjakuvan aineksia.  

Suomesta ja erityisesti ulkomailta olisi löytynyt vielä varmasti useita loistavia 

esimerkkejä menestyneistä sarjakuvista, jotka olisivat ansainneet olla mukana 

arviossani, mutta resurssien rajallisuuden vuoksi raja oli vedettävä johonkin. 

Valitsemani neljätoista sarjakuvaa edustavat siis omaa suppeata näkemystäni 

menestyvistä sarjakuvista, joita näin aiheelliseksi työssäni tarkastella ilman tämän 

laajempaa argumentointia valinnan perusteista. 
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4  SARJAKUVIEN  ANALYSOINTI  JA  MENESTYSTEKIJÄT 

4.1 Tarkasteltavaksi valittujen strippisarjakuvien analysointimenetelmät 

Valittujen sarjakuvasarjojen analysointi tapahtui hankkimalla kutakin sarjakuvasarjaa 

tarkastelua varten riittävä määrä (yleensä kokooma-albumi kutakin sarjaa). Tämän 

jälkeen paneuduin sarjakuviin lukemalla ne muutamaan kertaan, tarkastelin niitä 

analyyttisesti ja pohdin mm. mitä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia sarjoilla on, 

millaisia aiheita ne käsittelevät, mihin hahmoon kussakin sarjassa lukija kenties 

voimakkaimmin samastuu ja mitkä mielestäni ovat ne sarjakuvasta löydettävät tekijät, 

joihin sarjakuvan menestys perustuu. 

Tukena arvioinnissa käytin myös sarjakuvista kirjoitettuja satunnaisia  arvosteluja ja 

artikkeleita, joista näitä seikkoja käy ilmi. 

Tämän tarkastelun jälkeen kokosin yhteen taulukkoon (ks. liite 2) ne arvioidut 

menestystekijät, joita tarkastelun avulla oli löydetty. Näitä tuloksia käytin apuna 

uuden strippisarjakuvan suunnittelussa.  

Löydettyjä menestystekijöitä tai niiden keskinäistä paremmuutta ei ollut mielestäni 

tarkoituksenmukaista antaa arvioitavaksi ulkopuolisille tahoille ennen sarjakuvan 

toteutustyötä, sillä mielestäni asiaan vihkiytymätön ei kuitenkaan kykene mahdollisen 

lyhyen tarkastelun aikana arvioimaan, mitkä tekijät tekevät sarjakuvasta suositun ja 

mitkä eivät. Mielestäni oma yli vuosikymmenen pituinen empiirinen kokemukseni 

sekä sarjakuvantekijänä että -harrastajana oli riittävä tuntemuspohja 

menestystekijöiden löytämiseen ja niiden keskinäisen tärkeysjärjestyksen 

arvottamiseen. 

4.2 Analysoitujen sarjakuvien menestystekijät 

4.2.1 Viivi ja Wagner 

Jussi ”Juba” Tuomolan Viivi ja Wagner on mielestäni yksi nopeimmin menestyksen 

huipulle nousseista suomalaisista strippisarjakuvista.  Sarjakuvaa julkaistaan mm. 
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päivittäin Helsingin Sanomissa sekä myydään kokooma-albumeina lehtipisteissä ja 

kirjakaupoissa. 

”Viime vuosikymmenen loppupuolella virisi valtava ihmissuhdesarjakuvabuumi, joka 

ei ole vieläkään laantunut…  

Kuten Juba on korostanut useissa haastatteluissa, Wagner ei suinkaan ole mies vaan 

sika. Tiedostavan naisen ja särmikkään sian suhde antaa mahdollisuuden hyvin 

monenlaisiin asetelmiin. Niiden hauskuus ei ole niinkään loppuvitsissä vaan 

herkullisessa tilanteessa. Näin Juba on onnistunut välttämään perinteisen 

sanomalehtisarjakuvan sudenkuopan, pakonomaisen tarpeen vääntää väkinäinen vitsi 

loppuun. Vaikka pääosassa onkin possun ja nuoren naisen suhde, sarjan maailma 

mahdollistaa hyvin monenlaista huumoria. Underground-sarjakuvan perinteestä 

ponnistava Juba hallitsee niin sarjakuvan konventioilla leikkivän metasarjakuvan, 

piikikkään satiirin kuin perinteisen pieruhuumorinkin… 

Viivin ja Wagnerin ilmestyminen Helsingin Sanomien sarjakuvasivuille vuonna 1997 

nosti miehen suosion kuitenkin ennennäkemättömiin mittoihin. Mikä sitten on syy 

Juban suosioon? Lyhyesti: tilannetajun yhdistyminen rönsyilevään mielikuvitukseen. 

Sarjakuvassa, kuten kaikilla muillakin taiteen ja populaarikulttuurin osa-alueilla, on 

oleellista kyetä luomaan jotain omintakeista. Juban tuotanto ja Viivi ja Wagner sen 

kristallisoitumana on tästä hyvä esimerkki. Hyvä sarja-kuva on oma pieni 

maailmankaikkeutensa, jossa pätevät taiteilijan itsensä määrittämät säännöt ja 

lainalaisuudet. Viivin ja Wagnerin maailma mahdollistaa hyvin surrealistisia, mutta 

myös niitä todentuntuisuudessaan miltei pelottavia hetkiä.” (Suomen sarjakuvaseuran 

sähköiset sivut 2002) 

Kuuva (2000, 2) analysoi sarjakuvaa tekstinä, joka murtaa sukupuolieroja. Kuuvan 

mielenkiinnon kohteena on erityisesti Wagnerin sukupuolinen identiteetti – kapina 

patriarkaalisen kulttuurin sankarillista mieskuvaa vastaan lukuisilla tavoilla – jossa 

Wagnerin maskuliinisuus on enemmän antisankarillista kuin sankarillista. 

Sarjakuvan arvioinnissa käytin Viivi ja Wagner 4: Oi, mikä karju -albumia. Sarjan 

menestystekijöitä ovat mielestäni: 

Absurdius ja kliseettömyys: Sarjakuvan hauskuus ei piile väkisin väännetyssä 

loppuvitsissä vaan osuvassa herkullisessa tilanteessa. Viivin ja Wagnerin maailma on 



 
 

22 

myös varsin absurdi – Wagnerin ostaessa maatalousnäyttelystä lehmän 

kerrostaloasuntoonsa hän syö siitä takapuolen etupuolen jäädessä tepastelemaan 

kerrostaloasuntoon kuin mitään ei olisi tapahtunut.  

Arkipäiväisyys, samastuminen ja satiiri: Miehen ja naisen parisuhde on monelle 

jokapäiväistä ja tuttua ja sarjakuva parodioi sitä hyvin. Sukupuolten tyypillisiin 

piirteisiin liittyvä hauskuus ja niillä ivailu houkuttaa lukijaa hykerryttävästi 

vertaamaan Viiviä omaan vaimoon/tyttöystävään tai Wagneria omaan 

mieheen/poikaystävään. 

Ihmis- ja eläinhahmoja: Viivi on ihminen, Wagner fyysisesti kuitenkin sika. 

4.2.2 B. Virtanen 

”Aina pitää verrata. Lasse Halmströmin elokuva Elämäni koirana on opettanut, että 

omaa surkeutta täytyy oppia vertaamaan - vaikka Laika-koiran kohtaloon. 

Heti helpottaa, kun ymmärtää, että jollakin meni tai menee vielä huonommin. 

Vertaamisen lohduttava vaikutus on yksi selitys myös suomalaisen B. Virtanen - 

sarjakuvan kasvavaan suosioon. Okei, työ- ja perhehelvetin liekit kärventävät sieluasi, 

mutta poloisen B. Virtasen rinnalla taidat sittenkin elää taivahan autuaitten joukossa. 

Vaimosi ei sentään ole Virtasen pirttihirmu. Eikä esimiehesi nyrkki yhtä 

moukarimainen kuin Reino Murikalla. Työpaikoilla B. Virtanen on jo käsite. Lehdestä 

leikattuja strippejä näkee virastoissa ja konttoreissa ilmoitustauluilla, kopiokoneen 

kannessa, kahvihuoneen seinällä.” (Virkkula 2002) 

Ilkka Heilän vuonna 1991 syntynyt B. Virtanen on yksi menestyneimmistä 

kotimaisista strippisarjakuvista. B. Virtasta julkaisee yli 20 kotimaista sanomalehteä ja 

kokooma-albumeitakin on painettu jo useita kymmeniä tuhansia. 

B. Virtanen iskee hyvin suomalaiseen. Ehkä Virtasen suosio perustuukin siihen, että 

lukija kokee omat ongelmansa varsin vaatimattomiksi tutustuttuaan nössön B:n työ- ja 

perhehelvettiin, pirttihirmu-vaimoon ja nuorisorikolliseen lapseen. Ongelmia on 

varmasti jokaisella ja sarjaan on helppo tällöin samastua lukijan huomatessa, että juuri 

noinhan meidänkin työpaikalla tai kotona on. 
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Viime vuosikymmenten työympäristöjen ja organisaatiorakenteiden kehittyminen 

yrityksissä on varmasti osasyy sarjan suosioon, siihen miksi työelämästä kertova sarja 

kiinnostaa. Onhan työ jokaiselle työssäkäyvälle kuitenkin arkipäiväinen asia. 

Sarjakuvan arvioinnissa käytin B. Virtanen ratsastaa jälleen -albumia. Sarjan 

menestystekijät: 

Arkipäiväisyys, samastuminen ja ironia: Jokaiselle tuttu työympäristö ja 

myötäeläminen ongelmissa helpottavat samastumista sarjan päähenkilöön. Myös 

rauhaton koti, Virtasen melankolia ja ”miksi toisilla menee aina paremmin” herättävät 

lukijassa myötätuntoa. Sarjakuvan hahmoista melko moni lukija kykenee 

tunnistamaan varmaankin itsensä ja samastumaan muihinkin kuin päähenkilöön. 

Työpaikkaympäristöä ei ironisemmin voisi kuvata. 

4.2.3 Väinämöisen paluu 

Tänä vuonna puupää-hatulla palkitun Petri Hiltusen Väinämöisen paluu -

strippisarjakuva on nousemassa nopeasti yhdeksi suosituimmaksi kotimaiseksi 

sanomalehtisarjakuvaksi. Sarjakuvaa julkaisevat päivittäin jo kymmenkunta 

kotimaista sanomalehteä ja stripeistä on koottu jo pari kokooma-albumia. 

Väinämöisen paluu leikittelee idealla, mitä tapahtuisi jos Kalevalan Väinämöinen 

palaisikin yhtäkkiä nyky-Suomeen. Idea toimii loistavasti ja Väinämöisen mystisten 

voimien ja nykyisyyden yhteentörmäyksestä tekijä ammentaa paljon. Väinämöinen 

esimerkiksi soittaa häneltä katumusisointiin lupaa tivaavat poliisit suohon keskellä 

jalkakäytävää ja ihmettelee muuttuneensa näkymättömäksi, koska kukaan 

ohikulkijoista ei vaivaudu vastaamaan hänen kysymyksiinsä. Osa vitseistä ei 

kuitenkaan avaudu ilman Kalevalan tuntemusta, joten aivan nuorimmille lukijoille 

sarjakuva ei välttämättä anna kaikkeaan. 

Sarjakuvasta kumpuaa myös lassijaleevimäisiä syvällisempiä merkityksiä ja sanomaa 

– se nostaa esille niin ympäristöteemoja, kettutyttöjen turkistarhaiskujen oikeutusta, 

tieteen rajoittamattoman kehityksen seurauksia kuin suomalaisuuden ja suomalaisen 

kulttuurin muutosta vuosisatojen kuluessa. Ulkomaiseen levitykseen sarjakuva ei ehkä 

sellaisenaan, kansalliseen eepokseen perustuvana sovellu.  
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Väinämöisen paluu ei ole pelkästään loistava suomalainen sarjakuva – se olemassaolo 

on myös kulttuuriteko suomalaisuudelle, mistä kiitokset Petri Hiltuselle. 

Sarjakuvan arvioinnissa käytin Väinämöisen paluu 1 -albumia. Sarjakuvan 

menestystekijät: 

Absurdius: Väinämöisen mystiset voimat ja muiden Kalevalan hahmojen 

sopeutuminen nykymaailmaan toimivat monien strippien kantavana ideana. Tosin 

muilta osin kielellisesti ja kerronnallisesti sarjakuva on varsin suoraviivaista ja 

”järjellistä”.  

Arkipäiväisyys, suomalaisuus ja samastuminen: Suomalaisuuteen ja suomalaiseen 

kulttuuriperimään perustuva sarjakuva, jossa kuitenkin asia t tapahtuvat nyky-

ympäristössä auttavat samastumaan. Jokainen meistä voi joskus tuntea olevansa Vaka 

Vanha Väinämöinen ihmetellessään, mihin tämä maailma onkaan menossa 

pikaruokalaketjuineen ja kertakäyttökameroineen. 

Ihmis- ja eläinhahmoja: Väinämöinen on taruhahmo, joka ymmärtää myös eläinten 

kieltä. Sarjan eläimet puhuvat ja osoittautuvat ihmisten kaltaisiksi. 

Elävyys: Sarjakuvan maailma on kuvattu kaunilla, melko realistisella tyylillä 

petrihiltusmaiseen tyyliin, kuitenkin sopivan yksinkertaisesti, rennosti ja 

”strippisarjakuvamaisesti” niin että myös hahmojen elävyys säilyy hyvin. 

Sanoma: Ei pelkkää sisällötöntä vitsipullaa vaan nostaa esille myös monia 

näkökulmia, jotka herättävät lukijassaan mietteitä. 

4.2.4 Lempi 

Jope Pitkäsen kenties tunnetuin sarjakuva Lempi on ehtinyt jo pitkään ikään ja on 

edelleen suuressa suosiossa suomalaisten strippisarjakuvien keskuudessa. Lempiä 

julkaistaan jo kolmatta vuosikymmentä Ilta-Sanomissa. Ehtipä Lempi yhdessä 

vaiheessa jo kuolemaankin, mutta mielikuvituksekas tekijä jatkoi tarinaa uudessa 

ympäristössä, jossa Lempi heittelee sutkauksiaan itse Jumalalle ja seurailee maailman 

tapahtumia taivaspaikan ansainneena. 

Vaikka sarjakuva käsitteleekin usein ajankohtaisia aiheita, ei Jope ole sitonut 

sarjakuvaa kokonaan ohimenevien tapahtumien varaan, vaan joukosta löytyy myös 
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paljon strippisarjakuvalle ominaisia ajattomia vitsejä. Vanhoja Lempi-albumeita 

lukiessa ajoittain vastaan tulee kylläkin strippejä, joiden ideat ovat jo auttamattomasti 

vanhentuneet ja tällöin vitsin ymmärtäminen edellyttää yleistietoa takavuosilta. 

Lempi itse asiassa onkin ajankohtaisuutensa vuoksi ajoittain 

strippisarjakuvamuotoinen pilapiirros, jonka suosio varmaan perustuu osittain juuri 

siihen seikkaan, että Lempin kärkkäät kommentit niin politiikasta, urheilusta, 

taloudesta tai maailman tapahtumista tulevat napakasta suusta, johon on helppo 

myötämielisesti samastua ajattelemalla että hyvä kun joku uskaltaa sanoa asiat 

suoraan ja irvailla julkimoille. Lempi voisi olla myös kuka tahansa naapurinmummo 

joka kituuttaa pienellä sairaseläkkeellä perkele-periksi-ei-anneta -mottona. 

Jope tekee myös Pohjois- ja Itä-Suomessa paremmin tunnettua savolaisesta 

vääräleuasta kertovaa sarjakuvaa Näkymätön Viänänen sekä monia pienempiä 

lehtikohtaisesti räätälöityjä sarjakuvia. 

Sarjakuvan arvioinnissa käytin Lempi lentää -albumia. Sarjan menestystekijät: 

Arkipäiväisyys, ajankohtaisuus, ironia ja samastuminen: Lempi puuttuu ja irvailee 

ajankohtaisille asioille pilapiirrosmaiseen tapaan ja samastuminen hahmoon on siksi 

helpompaa kun ideat ovat todellisesta elämästä. Myös Lempi hahmona voisi olla 

todellinen naapurinmummo, jonka sitkeydelle hymyillään huvittuneesti. 

Absurdius: Lempin nykyinen ympäristö taivaassa on jo sellaisenaan varsin 

mielikuvituksellinen. Tapahtuipa Lempille varsin hassuja myös maanpäällisen 

olomuotonsa aikana. 

4.2.5 Jasso 

Suomalaisen Juha (Jii) Roikosen Jasso-kissa strippisarjakuvaa julkaistiin Helsingin 

Sanomissa 90- luvun alkupuolella. Sarjaa tekijä piirtää edelleenkin ja se ilmestyy mm. 

omakustannejulkaisuina ja albumeina. 

Jasso-strippejä tarkasteltaessa ensimmäisenä huomio kiinnittyy omintakeiseen 

piirustustyyliin, jolle tyypillistä on sarjakuvaruutujen musta taustaväri ja pyöreät 

muodot. Jasson absurdi idea viehättää: Jasso on kissa, jonka häntä oma yksilö omilla 

silmillä, suulla, terävällä kielellä ja päätäntäkyvyllä varustettuna. Jasson maailmassa 
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myös mikä tahansa huonekalu voi herätä eläväksi ja muuttua yhdeksi sarjakuvan 

hahmoista. 

Myös sarjakuvan kieli leikittelee ja tekee sarjakuvasta omalta osaltaan hauskan. Iso 

osa strippien ideoista perustuu pelkästään kielellisiin vitseihin, ja vaikka suurin osa 

stripeistä onkin hauskoja seassa on myös muutama väkinäinen maanantaikappale. 

Tosin löytyy joukosta upeita ideahelmiäkin. 

Piirtotyyli on elävää, selkeää ja hahmot ovat hassuja. Jasso on omalla tavallaan 

kissamaisen hellyttävä. Syvälliseen Jasso-hahmotuntemukseen en kuitenkaan yhden 

kokooma-albumin stripeillä päässyt.  

Sarjakuvan arvioinnissa käytin Jasso rypee riemussa -albumia. Sarjan menestystekijät: 

Abs urdius: Jasson häntä on oma yksilö, hassu maailma puhuvine huonekaluineen ja 

esineineen, hervottoman hauskaa kieltä 

Arkipäiväisyys ja samastuminen: Absurdista maailmasta huolimatta aihepiirit 

pyörivät varsin jokapäiväisten asioiden ympärillä, joista tekijä löytää hauskoja 

huomioita. Jasso-fanit tirskuvan söpöihin hahmoihin varmasti helposti samastuvatkin 

Elävyys: Hahmot on piirretty rennolla melko kaksiulotteisella tyylillä, jonka ansioista 

strippejä on kiva lukea. Piirustustyyli tukee sarjan absurdia maailmaa. 

Ihmis- ja eläinhahmoja : Jasso on hauska ja söpökin eläinhahmo. 

4.2.6 FC Palloseura 

”Jalkapallo harrastajat jos ketkä tietävät, kuinka dramaattista joukkueurheilu 

parhaimmillaan on – pallokenttähän on maailma pienoiskoossa. Pauli Kallion 

käsikirjoittamassa ja Pentti Otsamon piirtämässä sarjakuvassa aiheesta syntyy 

todellista ruohonjuuritason draamaa: lakonista mutta lämmintä huumoria ja 

todentuntuisia tilanteita kentiltä ja niiden laitamilta.” (Kallio & Otsamo 1998) 

FC Palloseura on suomalainen strippisarjakuva joka on jäänyt allekirjoittaneelta 

kokonaan huomiossa paitsioon, mikä on sinänsä sääli sillä sarjakuva ammentaa 

sykähdyttäviä ajatuksia jalkapallosta tai urheilusta kiinnostumattomillekin. 

Hauskaahan tämä on, sain todeta lukiessani Kulmalan lakonisia sutkautuksia. 
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Sarjakuva kertoo pienestä kuutosdivarin futisjoukkueesta, jonka porukka alkaa olla 

kolmenkympin paremmalla puolella – omasta mielestään ikäloppuja nuorten 

parikymppisten köriläitten rinnalla – mutta silti ollaan jalkapalloilijoita henkeen ja 

vereen. Ja idea toimii loistavasti.  

Lempeän lakoniseen huumoriin suomalaisen lienee jälleen helppo samastua. Itse en 

voinut myöskään olla tuntematta sympatiaa kavereita kohtaan. Raatikainen on kuin 

ilmetty Simpsoneiden Lenny. Sanalliset ilmaisut ja sarjakuvan sanoma tosin ovat sitä 

luokkaa, etteivät lapset välttämättä näe jokaista strippiä hauskana – sitä ne kuitenkin 

ovat kun henkilöhahmojen filosofiaan pääsee sisälle. 

Piirtotyyliltään sarjakuva on Otsamomaista paksuviivaista yksinkertaista ja selkeää 

tyyliä, joka sopii sarjalle hyvin. Sivellinmäinen viiva tuo mukaan sopivasti 

lennokkuutta. 

Sarjakuvan arvioinnissa käytin FC Palloseura: Nurmikenttien kutsu -albumia. 

Sarjakuvan menestystekijöitä ovat mielestäni: 

Lempeä lakoninen asenne, kliseettömyys ja sanoma: Osa strippien ideoista 

muistuttaa Lassin ja Leevin filosofista pohdintaa eikä yritäkään vääntää väkisin vitsiä 

tikusta. Sarjakuvaa on mukava lukea jo sen asenteen vuoksi. 

Arkipäiväisyys ja samastuminen: Vaikka aiheet pyörivätkin pääasiassa jalkapallon 

ympärillä, hahmoihin on helppo samastua vaikkei potkupallosta tietäisi mitään. 

Sivuaapa Kulmalan ja Taipaleen seurustelu muutamia parisuhdeteemojakin, joista 

mieleen juolahtaa heti Viivin ja Wagnerin henkilökemia. 

4.2.7 Teuvo Lyly 

”Teuvo Lyly pitää puolensa. Hän ei ole antisankari, vaan Sankari. Ainakin omasta 

mielestään. Teuvo Lyly ei kaipaa sympatiaa. Hän tietää oikeutensa – kansalaisena, 

kuluttajana, asiakkaana, potilaana, turistina ja pölynimurikauppiaana. Sekä tietenkin 

oman Elisabetinsa miehenä ja ystävänsä Paulin naapurina.” (Hämäläinen ym 1998) 

Teuvo Lylyn huumori koostuu suurelta osin alivaltiosihteerimäisistä puujalkavitseistä, 

joista osa tuntuu varsin kliseisiltä, osa kaikeksi onneksi niin ratkiriemukkaan 

yliampuvilta, ettei niille voi olla nauramatta. Suurempaa yhtenäistä juonijatkumoa 
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Teuvo Lylyn stripit eivät muodosta ja sarjakuvan idea tuntuu kantavankin lähinnä 

yksittäisten vitsien varassa, joista löytyy onneksi myös ehdottomia helmiä. Ovatpa 

Teuvo Lylyn raivokohtauksetkin aika lailla huvittavaa katsottavaa pelkistetyn mutta 

omalla tavalla elävän piirtotyylin ansiosta. 

Sarjakuvaa arvioidessa käytin Teuvo Lyly: Työ tekijäänsä kiittää -albumia. 

Sarjakuvan menestystekijöitä ovat mielestäni: 

Arkipäiväisyys ja samastuminen: Sarjakuva päähahmo on räväkkä känkkäränkkä 

joka avautuu aina tarpeen tullen. Jollakin tavalla Teuvo Lylyn aina äksy olemus kerää 

kuitenkin lukijansa sympatiat ja hahmoon voi samastua. 

Elävyys: Teuvo Lylyn raivokohtaukset ja ylikorostettu liikehdintä tuo vastapainoa 

muuten jäykkään ja viivaltaan tasapaksuun piirrostyyliin. 

4.2.8 Lassi ja Leevi 

”Yhdysvaltalaisen Bill Wattersonin ura on ollut yksi sanomalehtisarjakuvan historian 

nousujohteisimmista lyhyessä ajassa. Lassi ja Leevi -sarjakuva syntyi vuonna 1985 ja 

saavutti alusta alkaen valtavan suosion. Nykyisin sarja ilmestyy 1800 sanomalehdessä 

ympäri maailman… 

Koko 80-luvun alkupuoliskon Watterson kehitteli syndikaateille erilaisia 

sarjakuvaideoita. Osa niistä hylättiin, osa hyväksyttiin. Ironista sinänsä, että Lassi ja 

Leevi oli yksi niistä sarjoista, joita United Features Syndicate (sarjaa levittävä 

syndikaatti) ei halunnut julkaista. Syndikaatin mielestä se ei ollut tarpeeksi 

kaupallinen eikä näin tulisi myymään. Toisin kuitenkin kävi. 

Lassissa ja Leevissä yhdistyy – yllättävää kyllä – sulassa sovussa kaksi erisuuntaista 

määritelmää: toisaalta se on jo nyt kulttisarja ja toisaalta taas huikea kaupallinen 

menestys. Harvemmin nämä kaksi ominaisuutta yhdistyvät samassa aiheessa.” 

(Watterson 1991) 

Lassi on kuusivuotias rasavilli, joka mieluummin leikkii eläväksi kuvittelemansa 

tiikerilelu-Leevin kanssa, kuin käy koulua, noudattaa muiden asettamia sääntöjä tai 

viihtyy ikäistensä seurassa. Lassin tiedonhalu, rajaton mielikuvitus ja harkintakyvyn 

puute aiheuttavat päänsärkyä niin Lassin vanhemmille kuin opettajallekin, vaikka he 
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yrittävätkin suhtautua Lassin tempauksiin huumorilla. Lassi vaikuttaa kuitenkin 

henkisesti ikäistään kehittyneemmältä pohtiessaan olemassaolonsa tarkoitusta ja 

käyttäessään filosofisia termejä, jotka normaalisti eivät kuusivuotiaan suuhun sopisi. 

Toisaalta Lassi kuvittelee todellisuuden leikeissään haluamakseen mm. monistamalla 

itseään pahvilaatikosta kehittämällään monistajalla, tekeytymällä 

lihansyöjädinosaurukseksi tai valloittamalla kaukaisimmatkin galaksit avaruusmies-

Spiffinä takapihan hiekkalaatikolla. Kirjatieto ei Lassia kiinnosta – hän luottaa 

mieluummin supervoimiinsa tekeytymällä Ällistysmieheksi, joka ratkaisee 

vaikeimmankin tentin tai panostaa kirjatiedon sijasta ammattimaisilta näyttäviin 

esitelmäkansiin valmistellessaan esitelmää lepakoista. 

Lassi ja Leevi on ollut henkilökohtainen strippisarjakuvasuosikkini jo puolen 

vuosikymmenen ajan. Itseäni sarjassa viehättää, ettei se sorru perinteisiin 

sarjakuvakliseisiin: väkisin väännettyjen vitsien tilalla tekijä nostaa asioista esiin aina 

jonkin näkökulman, jonka vain lapsen puhdas mieli voi huomata, ja joka pistää 

ajattelemaan ajoittain koko elämän tarkoitusta. Sarjakuvassa Lassin rajaton 

mielikuvitus luo omia maailmoja – monet vitsit perustuvatkin juuri realistisesti 

kerrotun kuvitelman ja sarjakuvamaisemman todellisuuden törmäykseen. 

Lassin ja Leevin menestystekijöitä ovat takuulla myös Lassin erilaisuus, johon 

varmasti kaikkein on helppo samastua – kukapa meistä ei olisi joskus tuntenut itseään 

muista poikkeavaksi? Lassilla ei ole varsinaisesti kavereita, mutta sen hän kompensoi 

loputtoman mielikuvituksensa avulla, jolloin lelutiikeristä tulee Lassin silmissä elävä, 

paras kaveri, jonka kanssa päivät kuluvat hullunkurista Lassipalloa pelatessa tai 

naapurissa asuvaa ja samalla luokalla olevaa Susannaa kiusoittelemalla. 

Myös teknisesti sarjakuva hivelee silmää: Piirrostyyli on uskomattoman elävää ja 

lennokasta, vaikka samalla kuitenkin varsin yksinkertaista. Hahmot ovat 

sarjakuvamaisia, mutta anatomisesti luonnollisia ja eläviä. Leevi on kissamaisen 

hellyttävä söpö tiikeri, jota tekisi mieli rapsuttaa. Upeat sarjakuvatekniset ratkaisut 

(esim. ruutujako tai asettelu) tukevat sarjakuvan elävyyttä ja lennokkuutta. 

Sarjakuvan arvioinnissa käytin Lassi ja Leevi 5: Lunta ja hirviöitä sekä Lassi ja Leevi 

10-vuotisjuhlakirja -albumeita. Sarjan menestystekijät: 
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Absurdius: Leevin rooli lelutiikerinä sekä mielikuvituskaverina, Lassin hullunkuriset 

kuvitelmat ovat todellisempia kuin sarjakuvan todellisuus, Lassin eläytyminen ja 

samastuminen omiin kuvitelmiinsa, Lassin kielellinen äly. 

Arkipäiväisyys ja samastuminen: Sarjakuva käsittelee arkipäiväisiä aiheita (koulua, 

kotielämää, leikkimistä pihalla ja sisällä, pelejä ulkona jne.) mikä helpottaa lukijan 

samastumista. Sarjakuvaan on helppo samastua myös hahmojen luonteiden, 

moniulotteisuuden ja määrän vuoksi. 

Sanoma ja kliseettömyys: Sarjakuvalla on myös sanoma ja kerrottavaa – se ei 

pelkästään tyydy huvittamaan väkinäisillä vitseillä tai käytä stereotyyppisiä hahmoja. 

Tämä tuo syvällisyyttä, uskottavuutta ja kiinnostavuutta sarjaan. 

Elävyys: Lassin rajaton mielikuvitus, upea ja elävä piirrostyyli tekevät lukemisesta 

suorastaan nautinnollista. 

Ihmis- ja eläinhahmoja: Leevin kissamainen olemus tekee hahmosta söpön. 

Asioiden kertominen eläinhahmojen kautta voi olla helpompaa. 

4.2.9 Jere 

”Viime vuosien suuri nousija sarjakuvamarkkinoilla. Vuoden 1999 

Reuben-palkinnon voittaja. Sarjakuvakäsikirjoittajana (Baby Blues) mainetta niittänyt 

Scott yhdisti taitonsa moneen kertaan palkittuun poliittiseen pilapiirtäjään Borgmaniin 

ja tuloksena syntyi ensimmäinen nykyaikaisen teinin ajatusmaailmaan pureutunut 

sarjakuva, jonka huumori on opettanut monia vanhempia ymmärtämään teini- ikäisiään 

ja nuoret nauramaan omille kalkkiksilleen.” (Bulls Press Finland, 2002) 

Omasta mielestäni Jere on kehittynyt nopeasti samanlaiseksi nykystrippisarjakuvan 

mestarinäytteeksi, kuin Bill Wattersonin Lassi ja Leevi. Sarjakuvan elävyys ja kaunis 

piirrostyyli, loistavien ideoiden omaperäisyys ja hauskuus sekä teini- ikäisten ja heidän 

vanhempiensa henkilösuhteet tekevät Jerestä sarjakuvana jotain sellaista, mikä voi 

vain menestyä. 

Sarjakuvaan voi samastua kahdesta näkökulmasta – teininä, jota vanhemmat eivät 

ymmärrä ja vanhempina, jotka yrittävät epätoivoisesti ymmärtää lapsensa muutosta 

murkkuiän pyörteissä. 
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Itse en osaa edes selittää mikä tekee Jim Borgmanin ja Jerry Scottin Jerestä niin 

loistavan sarjakuvana – jollakin tavalla päähenkilö Jere on jopa äärimmäisen ärsyttävä 

ylimalkaisen apaattisella ja muista piittaamattomalla asenteellaan, toisaalta hellyttävä 

ollessaan kuitenkin vasta vanhemmista täysin riippuvainen kasvava nuori, joka 

painiskelee teini- iän ongelmissaan. Sarjakuvan omat absurdit kuvaleikit ovat 

loistavasti ideoituja (esimerkiksi Jeren äidin udellessa poikansa tyttökavereista 

ruudulla hän kirjaimellisesti avaa Jeren pään ja tutkailee sisälle). Monet stripin 

ideoista perustuvatkin kuvan ja sanan leikkeihin. Henkilöhahmot pursuavat jo 

ulkoisella olemuksellaan komiikkaa (Jeren lenkkitossut ovat esimerkiksi valtavan 

kokoiset – murrosiässähän eri jäsenet voivat kasvaa muuta vartaloa nopeammin) mikä 

lienee luonnollistakin kun kyse on pilapiirtäjänä tunnetuksi tulleen Borgmanin 

kynänjäljestä. 

Sarjan menestystekijät: 

Absurdius: Sarjakuvan maailma on täynnä lois tavia kuvaleikkejä ja henkilöhahmojen 

ulkoisia stereotypioita ja liikkeitä korostetaan pilapiirrosmaisella tavalla. Lisäksi 

upean kauniisti piirretty! 

Arkipäiväisyys, samastuminen ja satiiri murrosiästä ja vanhemmuudesta: 

Sarjakuva käsittelee arkipäiväisiä aiheita (murrosikäisyyden ja vanhemmuuden 

ongelmia, koulua, kotielämää, leikkimistä pihalla ja sisällä, pelejä ulkona, seurustelua 

jne.) mikä helpottaa lukijan samastumista. Sarjakuvan isä on tyypillinen keski- ikäinen 

ylipainon vaivaama perheenpää, joka joutuu todistelemaan pojalleen, ettei ole vielä 

vanha ukkorahjus pelätessään kadottavansa murrosikäisen poikansa kunnioituksen. 

Äiti pitää poikaansa vielä omana lapsikultana, vaikkei niin suostu myöntämäänkään. 

Jere taas ei tilanteesta suuremmin pidä ja seurauksena on murrosikäisen tyypillisiä 

tempauksia kuten holtitonta luottokortinkäyttöä. 

Kliseettömyys: Vitsit ja sarjakuvan idea on ovelan sujuvaa ja omaperäistä. 

Elävyys: Pilapiirroksistaan tunnettu tekijä on saanut hahmot karrikoidulla tavalla 

erittäin eläviksi ja paikoitellen huvittaviksi katsella jo sellaisenaan. Kaunistakin tämä 

on! 
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4.2.10 Dilbert 

Scott Adamsin Dilbert osoittaa ainakin sen, ettei tarvitse osata piirtää luodakseen 

menestyneen sarjakuvan. Päinvastoin, Dilbertin alkeellinen piirrostyyli olemattomine 

perspektiivinhallintoineen ja kankeine hahmoineen suorastaan tukee sarjakuvan 

riemukkaan ironista ideaa. 

Dilbert on nörtti ja sosiaalisesti eristäytynyt insinööri, joka pyrkii kaikin keinoin 

välttelemään kiusallisia kontakteja muihin ihmisiin työpaikallaan. Dilbertin ainoa 

kumppani onkin hänen koiransa, jatkuvaa älyllistä sarkasmia ruokkiva häikäilemätön 

Dogbert, joka unelmoi maailmanvalloituksesta ja ihmisrodun alistamisesta. 

Sarjakuvaa on verrattu useasti kotimaiseen B. Virtaseen, mutta yhteistä näillä kahdella 

sarjalla on loppujen lopuksi varsin vähän. Dilbertin kansainvälinen www-sivusto 

kerää tuhansia käyntejä päivittäin ja tekijä Scott Adams saa satoja 

sähköpostiviestikyselyjä Dilbertin tempauksista, mikä on yksi osoitus sarjan 

kansainvälisestä suosiosta. 

Sarjakuvan arvioinnissa käytin Dilbert: Siirrä aina tapaamisia aikaavievien ääliöiden 

kanssa -albumia. Sarjan menestystekijät: 

Absurdius: Dilbertin työpaikan ja koko maailman irrationaaliset tapahtumat. 

Asioiden kulku Dilbertin työpaikalla irvailee osuvasti nykymaailman yritysten 

päätöstentekoa ja toimintatapoja. 

Arkipäiväisyys ja samastuminen: Insinööreille ja nörteille on aina naurettu. 

Syrjäytyminen on kaupungistuvassa nykymaailmassa alati kasvava ongelma. Sarja 

käsittelee aiheita, jotka monet voivat kokea omakseen ja nauraa niille – ”juuri noinhan 

meidänkin työpaikalla asioista päätetään..” 

Kliseettömyys: Dilbertin vitsit ovat purevia. Itse asiassa lähes jokainen sarjakuvan 

vitsi toimii ja hauskuuttaa eikä väkisin väännettyjä strippejä juurikaan ole. Ideat 

perustuvat lähes aina sanallisiin henkeviin dialogeihin joiden hauska ja odottamaton 

lopputulos hauskuuttaa. 

Ironia ja kankeus: Itse piirrostyyli kaikessa kankeudessaan on jo vitsi sinänsä ja 

tukee nörttimäisiä hahmoja. On hankala kuvitella toimisiko Dilbert yhtä hyvin 

sarjakuvana, jos se olisi piirretty sulavasti ja elävästi. Scott Adamsin sujuvat ideat ja 
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kieli yhdistettynä staattiseen piirrosjälkeen muistuttavat joissain määrin jopa Markus 

Kajon ilmeetöntä ja kankeaa mutta sisällöltään äärimmäisen lennokasta, 

monimuotoista ja hauskaa jutustelua. Kankeus on siis sarjan ideaa tukeva kenties jopa 

tietoinen valinta. 

Ihmis- ja eläinhahmoja: Dogbert on puhuva ja isäntäänsäkin älykkäämpi ja 

sosiaaliselta statukseltaan jopa korkeampi koira. Vois iko hauskempaa olla. Ei voisi. 

4.2.11 Kamut 

”Kati ja Jalo ovat naapureita, joiden ystävyyttä ei lainkaan haittaa se, että toinen on 

kissa ja toinen koira. Jalo palvoo isäntäänsä Taunoa, Katin isäntäväki Millie ja Onni 

viettävät vanhoja päiviään aidan toisella puolen. Tavanomaisesta perusasetelmasta 

huolimatta kamut on kuitenkin persoonallista perusfilosofiaa sisältävä sarjakuva, joka 

on nopeasti löytänyt uskollisen kannattajakuntansa sanomalehtien lukijoista.” 

(McDonnell 1995). 

Jos Dilbert oli malliesimerkki jäykästä ja yksinkertaisesta piirtotyylistä, Patrick 

McDonnelin Kamut on mallisesimerkki yksinkertaisesta, mutta erittäin elävästä 

piirustustyylistä. Patrick McDonnel on onnistunut luomaan muutamalla viivanvedolla 

eläinhahmoista uskomattoman eläväisiä ja dynaamisia. 

Itse asiassa eläinhahmot – pieni koira ja kissa – ovat käsittämättömän ihania. Eläimet 

käyttäytyvät stereotypioidensa mukaisesti ja monen omasta lemmikistä on 

löydettävissä Katia ja Jaloa kaikkine koiruuksineen ja kissuuksieen. 

Sarjakuvan isäntä - lemmikki -suhde kääntyy ajoittain myös hullunkurisesti 

päinvastaiseksi ja monet vitsit hyödyntävätkin tätä ideaa. Katin ja Jalon maailmassa 

riittää tutkimista yhden pienen kissan ja koiran edestä. Kaverukset pääsevät 

tutustumaan luonnon kummallisuuksiin niin lomamatkalla rannalle kuin retkellä 

maaseudulle. Myös lihakauppiaalle lemmikeistä on riesaa kerrakseen. Kamuissa on 

sitä jotain eläimellistä söpöyttä, jota on vaikea monesta sarjakuvasta löytää. 

Sarjakuvan arvioinnissa käytin Kamut: Salamin tuoksua ilmassa –albumia. 

Sarjan menestystekijät: 
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Absurdius: Eläinhahmojen isäntä- lemmikki -suhde voi keikahtaa joskus päälaelleen 

ja ajoittain elämä voi mennä lemmikin ehdoilla. Mutta eikös näin ole myös 

tosielämässä? Hauskoja luonteenpiirteitä löytyy myös niin naapurin vahtikoirasta kuin 

rantojen rapusista. 

Arkipäiväisyys ja samastuminen: Lemmikkejä on monilla ja Katin ja Jalon voivat 

tuntea omakseen niin kissojen kuin koirienkin ystävät. Myös isäntähahmoihin on 

helppo samastua – kukapa koiran tai kissan omistaja ei olisi joutunut lemmikkinsä 

tapoja ihmettelemään. 

Sanoma ja kliseettömyys: Nallepuhmaiseen tapaan ”pienen eläimen aivoilla” 

päästyihin lopputuloksiin ja huomioihin ei moni ihminen päätyisikään, ellei lukisi 

Kamuja. Sarjakuvan vitsit edellyttävät tietynlaista ymmärtämistä eläinten 

käyttäytymisestä jolloin ne avautuvat uskomattoman hauskoina. 

Elävyys: Pelkistetyn yksinkertainen mutta sitäkin elävämpi piirrostyyli tekee 

Kamuista Kamut. Ei tähän muu edes sopisi. 

Ihmis- ja eläinhahmoja: Ihmisisännän ja lemmikin suhteissa riittää monenlaista 

pohdittavaa, joten varsinkin lemmikin omistavat lukijat tuntevat sarjakuvan helposti 

omakseen. 

4.2.12 Aidan takaa 

”Michael Fryn ja T. Lewisin eläimellisen hauska sarjakuva Aidan takaa on kohonnut 

nopeasti oikeaksi suursuosikiksi sanomalehdissä, sarjakuvalehdissä ja Internetissä. 

Omahyväisyydessä uinuvan elintasolähiön aidan takana ruohon totisesti vihreämpää ja 

elämä vilkkaampaa. Modernia rajaseutua asuttavat pikkueläimet osaavat nauttia täysin 

rinnoin sekä luonnon vapauksista että ihmisasutuksen tarjoamista houkutuksista ja 

mukavuuksista. Pesukarhu Pepe ja kilpikonna Ville ovat aikamoisia elämän ilojen 

sankareita löytöretkeillessään metsien ja niittyjen keskeltä kaukosäätimien, 

pakasteherkkujen, kodinelektroniikan ja tietoverkkojen maailmoihin. Mehukkaan 

satiirinen Aidan takaa todistaa riemukkaasti, kuinka paljon nokkelammin ja 

luontevammin eläimen vaistolla tulee toimeen ihmiselämän kirjavien 

nykyvaatimusten ja kulutustrendien keskellä” (Fry & Lewis 1997) 
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Aidan takaa on yksi niistä loistavista uusista sarjakuvista joista tahdon imeä Lassin ja 

Leevin sekä Zitsin ohella vaikutteita. Tämä jopa Bill Wattersonin alter egoksi epäillyn 

tekijäparivaljakon tuotos toimii – ja hyvin piru vie toimiikin. Söpöt eläinhahmot 

keräävät Kamujen tapaan sympatiaa ja eläinten suusta yhteiskuntasatiiri tuntuu 

purevalta. Vaikka hahmot tuntuvatkin tutuilta, samastumista toisaalta voi vaikeuttaa 

pelkästään eläinten näkökulmasta kuvattu maailma jossa ihmiset nähdään 

lähestulkoon pelkkinä typerinä objekteina. Ehkä jonkinlainen pysyvä ihmishahmo 

olisi tuonut sarjakuvaan mielenkiintoisen ihminen - eläin -henkilösuhteen. Myös 

sarjakuvan piirtotyyli – niin upea kuin se onkin – on omaan makuuni paikoitellen 

hieman liian suttuinen ja viivaltaan tasapaksu. Aidan takaa on silti kiistämättä loistava 

esimerkki upouusista strippisarjakuvista ja tuskin vielä on edes menestyksensä 

huipulla! 

Sarjan arvioinnissa käytin Aidan takaa: Kun luonto kutsuu.. –albumia. Sarjan 

menestystekijät: 

Absurdius: Eläinten älykkyys, tiedonjano, Internetin ja TV:n käyttötottumukset ja 

ajoittain jopa filosofiset keskustelut voivat tuntua huvittavilta. Eläinten suhtautuminen 

ihmisiin hyväksikäytettävinä typeryksinä on myös ideana loistava ja kantaa monien 

strippien vitsejä. 

Arkipäiväisyys ja samastuminen: Eläinhahmoihin voi toki samastua vaikka 

ihmisnäkökulma sarjakuvasta jotenkin puuttuukin. Lähiö ja sitä ympäröivä luonto 

löytyy varmasti monen lukijan asuinpaikalta, mikä tuntuu sarjakuvassakin tutulta. 

Sanoma, kliseettömyys ja satiiri: Satiiria ja yhteiskuntakritiikkiäkin sarjakuvasta on 

löydettävissä. Myös ideat ovat hyviä eivätkä tunnu väkisin väännetyiltä. 

Elävyys: Eläinhahmot ja ympäristö ovat hyvin piirrettyjä huolimatta jotenkin 

tasapaksusta jäljestä. 

4.2.13 Tenavat 

Jos jokin strippisarjakuva on maailmassa yli kaiken, tunnettuutensa ja menestyksensä 

perusteella se on ehdottomasti pari vuotta sitten jo poisnukkuneen Charles M. 

Schulzin elämäntyö Tenavat. 
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50-luvun alusta asti julkaistu Tenavat kertoo päähahmonsa Jaska Jokusen, hänen 

koiransa Ressun, sekä muiden kaverusten, kuten ärhäkän ja komentelevan Tellun, 

turvariepuunsa tukeutuvan ja filosofoivan Epun ja monien muiden sarjan hahmojen 

elämästä koulun, kesäloman, pesäpallon ja muiden harrastusten parissa.   

”Tenavien varsinaisen läpimurron aikaansaivat sarjan absurdit piirteet, jotka 

lisääntyivät koko ajan. Turvariepu, Tellun psykiatrikoju sekä ennen kaikkea Leijoja 

syövä puu vetivät uusia faneja puoleensa…” (Kataisto 2002) 

Tenavat on sarjakuvana harvinaisen monihahmoinen: Ressun mielikuvitukselliset 

koiranleikit koppinsa katolla ja ystävyys Kaustisen ja muiden pikkulintujen kanssa 

ovat sarjan eläinnäkökulmaa, Jaska Jokusen, Tellun, Epun ja Piparminttu-Pipsan 

elämä ovat taas nuorten silmin kuvattuja. Aikuisia sarjakuvassa ei tuoda esille. 

Tenavien kultakautta oli ajanjakso kuusikymmenluvun lopusta 70- luvun puoliväliin 

asti, mutta edelleenkin Tenavia voidaan pitää maailman suosituimpana sarjakuvana.  

Sarjan menestystekijät: 

Absurdius: Tenavista on löydettävissä useita absurdeja piirteitä, jotka ovat luoneet 

siitä omanlaisensa ja ovat varmasti yksi suurimmista syistä sarjan menestykseen 50-60 

-lukujen perinteisiin sarjakuviin verratessa. 

Arkipäiväisyys ja samastuminen: Moni meistä tuntee olevansa pienestä 

punatukkaisesta tytöstä, toteutumattomista unelmista haaveileva Jaska Jokunen. 

Samalla tavoin joku tuntee samastuvansa Telluun, Eppuun tai muihin sarjan 

lukemattomista hahmoista. 

Sanoma ja kliseettömyys: Vaikka Tenavilla onkin viisi vuosikymmentä takanaan, ei 

sarjakuva silti pientä itsetoistoa lukuunottamatta missään vaiheessa menettänyt 

otettaan tai tuntunut teennäisen kliseiseltä. Monet stripit ovat panneet myös pohtimaan 

erilaisia filosofisia ajatuksia. 

Elävyys: Tenavien omintakeinen piirrostyyli on elävää ja lennokasta, jopa 

viimeisimmän parin vuosikymmenen ajalta, jolloin Schulzin terveydentilan vuoksi 

viivaan tuli värinää ja epävarmuutta. 
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Ihmis- ja eläinhahmoja: Helposti samastettava Ressu, pienensöpöt linnut ja Jaska 

Jokunen kavereineen tekevät Tenavat! 

 

4.2.14 Karvinen 

Karvinen on erinomainen osoitus siitä, mihin sarjakuvan liika kaupallistaminen johtaa. 

Vaikka Karvinen onkin maailman menestynein sarjakuva heti Tenavien jälkeen, jää 

sen sisällöstä pidemmän päälle varsin tyhjä maku suuhun. Alun perin 70- luvun 

lopussa Jim Davisin kehittämä sarjakuva kasvoi suosituksi – jopa niin suosituksi että 

tekijä itse tyytyi jättämään tylsimmät sarjakuvanteon työvaiheet piirtäjäarmeijalleen ja 

keskittyi vain ideoimaan ja luonnostelemaan sarjan strippejä. Samalla sarjakuva 

menetti kuitenkin terävimmän kärkensä ja nykyisin Karviset ovat latteita ja 

laskelmoidun neutraaleja alkuaikojen jopa räväköihin ideoihin verrattuna. Samoin 

Karvisen oheistuotemarkkinat ovat kasvaneet myös niin isoiksi, ettei hahmojen 

hyödyntämiselle näytä näkyvän rajaa: on Karvismukia, Karvispaitaa, Karvislakanoita, 

Karvistohveleita... 

Patalaiska, hieman ilkeäluontoinen ja omahyväinen kissa, yksinkertaisen oloinen 

Osku-koira ja ammatiltaan sarjakuvapiirtäjänä toimiva Esko- isäntä kuitenkin toimii 

kohtalaisesti – tai oikeastaan hyvin, sillä tuskin maailman toiseksi suosituimmaksi 

sarjakuvaksi päästään kuitenkaan vain olemalla kohtalaisia. 

Itse pidän kuitenkin enemmän 80-luvun alkupuolen Karvisista, jolloin Jim Davis vielä 

piirsi itse sarjakuvansa. Nykyisin sarjakuvien piirtotyyleissä on useista piirtäjistä 

johtuen pientä variointia ja ilmeisesti tiukan kontrollin ansiosta Karvisen piirrosjälki 

tuntuu kliinisen jäykältä, vaikka huolellista ja hienoa onkin. 

Myös ideapuoli tuntuu välillä varsin kliseiseltä väkisin väännettyine ja kierrätettyine 

vitseineen ja ilman syvempää sanomaa. Ehkäpä Karvinen onkin sopivampi 

lastensarjakuvaksi, jollaiseksi se lienee väistämättä muodostunutkin yksioikoisen 

kaupallisen ajattelun johtamana. 

Ihan tällaiseksi en kuitenkaan oman sarjakuvani haluaisi koskaan kehittyvän, vaikka 

sitten menestymisenkin kustannuksella… 
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Sarjakuvan arvioinnissa käytin Karvinen: Paksu-Karvinen 7 -albumia. Sarjan 

menestystekijöitä ovat mielestäni: 

Absurdius: Huolimatta sanoman puutteesta löytyy Karvisesta muutamia hauskoja 

mielivaltaisuuksiakin, kuten haukkuva digitaalinen vaaka tai se, että Karvisen status 

on selkeästi korkeampi kuin isäntänsä Eskon. 

Arkipäiväisyys ja samastuminen: Karvinen on laiska ja hieman hedonistinen kissa, 

johon kaikkine ärsyttävyyksineen voi samastua. Oikeaa kissaa olisi kuitenkin vaikea 

kuvitella luonteeltaan tällaiseksi. 

Ihmis- ja eläinhahmoja: Karvinen on kissa, Osku on koira, Esko on ihminen. Siinäpä 

se. 

4.3 Löydettyjen menestystekijöiden arvottaminen 

Valittuja sarjakuvia tarkastelemalla löydetyt menestystekijät on koottu kaavioon (ks. 

liite 2). Löydetyt menestystekijät eivät ole absoluuttisia totuuksia ja monien mielestä 

esitetyistä sarjakuvista voi löytyä myös muita menestystekijöitä tai jäädä löytymättä 

esitettyjä menestystekijöitä. Löydetyt menestystekijät ovat kuitenkin oman, varmasti 

osin subjektiivisenkin tarkastelutavan tulosta, mutta kaavio antaa tästä huolimatta 

varsin selkeitä viitteitä eri tekijöiden yleisyydestä menestyneissä sarjakuvissa. 

Seuraavassa tärkeimmät menestystekijät esiintymistiheyden mukaan arvotettuina. 

4.3.1 Arkipäiväisyys 

Jokainen tarkasteltu sarjakuva käsittelee lukijalle jollakin tavalla läheistä aihetta: 

arkea. Tämä lienee laajalle kohderyhmälle suunnatussa sarjakuvassa välttämätöntä jo 

yksin seuraavana esitetyn menestystekijän, samastumisen vuoksi. Liian kauaksi arjen 

aiheista ulottuva sarjakuva (esim. avaruussota tulevaisuudessa tai keskiaikainen 

ritariaika) ei välttämättä toimi. Ja tällaisissakin nykyajasta poikkeavissa sarjakuvissa 

(esimerkiksi Harald Hirmuinen tai Pulteri) sarjakuvien aihepiirit pyörivät arkisissa 

asioissa, vaikka aikakausi tai maailma olisikin erilainen. 



 
 

39 

4.3.2 Samastuminen 

Tämä menestystekijä on arkipäiväisyyden ohella yhtä lailla jokaisesta sarjakuvasta 

löydettävissä. Aivan kuten ennen sarjakuvien analysointia arvioinkin, lukijan täytyy 

kyetä samastumaan sarjakuvaan, johonkin sen monista hahmoista tai aihepiireistä, 

tuntea sarjakuva jollakin tavalla läheiseksi ja omaksi. Mikäli näin ei käy, sarjakuvalla 

tuskin on mahdollisuutta menestyä. 

4.3.3 Absurdia 

Tämä kolmanneksi yleisin menestystekijä löytyy yllättäen suurimmasta osasta 

analysoituja sarjakuvia, mikä kertoo sen, että vaikka sarjakuvan on oltava 

arkipäiväinen, siitä on löydyttävä silti jotakin siitä poikkeavaa, erilaista ja jännittävää. 

Tenavien leijoja syövä puu, Jasso-kissan puhuvat huonekalut, Lassin ja Leevin 

mielikuvitukselliset todentuntuiset seikkailut ja lelutiikerin elävyys tai monet muut 

sarjakuvien järjenvastaiset, todellisuudesta poikkeavat tapahtumat tekevät 

sarjakuvasta mielenkiintoisen. Menestyvää sarjakuvaa suunniteltaessa on siis kyettävä 

löytämään jonkinlainen kompromissi arkipäiväisyyden ja mielivaltaisen absurdian 

välimaastossa. Absurdia myös hauskuuttaa hulluine ideoineen. 

4.3.4 Kliseettömyys 

Valtaosassa sarjakuvista kliseettömyys on yksi löytämistäni menestystekijöistä. 

Kuluneiden fraasien tai jäykkien pakkopullavitsien yliviljely ei tee sarjakuvasta 

kiinnostavaa vaan karkottaa lukijan. Sarjakuvan ideoiden tulee olla tuoreita, 

omaperäisiä, hauskoja ja hullujakin. Lukijaa ei saa aliarvioida. Sarjakuvan pitää olla 

niin kielellisesti, sisällöllisesti kuin ulkoisestikin kiehtova ja tuore. 

4.3.5 Elävyys 

Yhtä lailla yleinen menestystekijä sarjakuvissa on elävyys. Tämä näkyy sarjakuvan 

piirrosten dynaamisuutena, sarjakuvakerronnan joustavuutena sekä myös kielellisenä 

rikkautena. Elävänoloinen, notkea piirrosjälki tekee sarjakuvasta kaunista katsella ja 

lukea ja helpottaa hahmoihin samastumista. Toisaalta tämän täydellinen puuttuminen 

(vrt. Dilbert) voi toimia myös tehokeinona. 
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4.3.6 Ihmis- ja eläinhahmoja 

Yli puolessa menestyneistä sarjakuvista löytyy sekä ihmisiä että eläimiä, jotka ovat 

molemmat ajattelevia subjekteja ja voivat jopa kommunikoida keskenään. Sitä tosin 

sarjakuvissa harvoin selitetään, miten Esko ymmärtää Karvisen puhetta tai Dilbert 

Dogbertin. Monissa tapauksissa ainoastaan eläinhahmot ymmärtävät sekä omaa että 

ihmisrodun kieltä, mutta kommunikointi ei suju toiseen suuntaan sanallisesti 

(esimerkiksi Kamut). Tällöin lukijan on helpompi samastua eläinhahmoihin, joiden 

status tuntuu tämän vuoksi heti korkeammalta ja tilanne on oikeaan maailmaan 

verrattuna nurinkurinen. 

Joka tapauksessa sekä ihmis- että eläinhahmojen yhteiskäyttö ja mahdollisesti niiden 

keskinäinen kommunikointi sarjakuvissa on yleistä. Ihmis-eläin -parivaljakko toimii 

hyvin monissa sarjakuvissa ja tekee niistä mielenkiintoisia (vrt. Viivi ja Wagner, Lassi 

ja Leevi, Karvinen ja Esko, Dilbert ja Dogbert ja Jasso-kissa ihmishahmoineen) jo 

erilaisen ulkonäön vuoksi. Lisäksi hahmon eläimellinen puoli tuo kuitenkin 

ihmismäistä elämää viettävään hahmoon monia elämäntavallisia vaatimuksia, joista 

monet strippien ideat saavat voimansa (esimerkiksi Leevin pakkomielle vaania Lassia 

kissamaisesti tai Wagnerin ajoittainen ”sikailu”). 

4.3.7 Sanoma 

Kuudesta tarkastellusta sarjakuvasta oli löydettävissä selvää sanomaa tai ainakin 

rivien välistä luettavaa syvällisempää pohdintaa tai kritiikkiä yhteiskuntaa, 

ympäristöongelmia tai muita sarjakuvan käsittelemiä epäkohtia kohtaan. Tämä 

menestystekijä luo sarjakuvaan kokonaan uuden ulottuvuuden: sarjakuvaa ei voida 

pitää enää pelkkänä viihteenä vaan se voi olla myös tekijän itseilmaisun tai jopa 

maailmanlaajuisen vaikuttamisen väline. Monesti sarjakuvien tekijät ovat tuoneet 

esille omia ajatuksiaan ja kritisoineet varovasti huomaamiaan globaaleja epäkohtia. 

Samalla lukijat ovat saattaneet kiintyä sarjakuvaan entistä pontevammin huomatessaan 

olevan samaa mieltä asioista. Sarjakuvia levittäville syndikaateille tällaiset tekijän 

sanomat ovat tuottaneet lähinnä päänvaivaa, sillä liika kantaaottavuus vo i sotia 

syndikaattien puhtaasti kaupallista ajattelua vastaan, mikäli jokin julkaisija ei satu 

enää pitämään sarjakuvan kantaaottavasta puolesta (vertaa Lassia ja Leeviä alussa 

julkaisseet lehdet). Sanomalla sarjakuvaan saadaan kuitenkin syvällisyyttä, jonka 
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avulla sarjakuva voi yksilöityä ainutlaatuiseksi ja korvaamattomaksi lukijoiden 

keskuudessa. Ilman mitään sanottavaa sarjakuva voi jäädä varsin pinnalliseksi. 

4.3.8 Ironia/satiiri 

Useista sarjakuvista on löydettävissä selvää satiiria tai ironista otetta, joka toimii usein 

edellä esitetyn sanoman viestittämistapana. Tässä keinossa sanoman esilletuonti on 

piilotetun pilkanteon ansiosta helpompaa kuin asioiden sanominen suoraan. Lisäksi se 

toimii usein jo itsessään sarjakuvan hauskuuttavana välineenä, jolloin väkisin 

väännettyjä sanallisia vitsejä ei jokaisessa stripissä välttämättä tarvita. 

4.3.9 Muut menestystekijät 

Muut löydetyt menestystekijät, kuten suomalaisuus, ajankohtaisuus, lakonisuus ja 

kankeus, esiintyivät ainoastaan yksittäisissä sarjakuvissa. Suomalaisuutta tai 

ajankohtaisia, päivittäisiä aiheita käsittelevä sarjakuva ei toimi kansainvälisillä 

markkinoilla tai vanhenee nopeasti. Lakonisuutta ja kankeutta voidaan taas pitää 

yksittäisten sarjakuvien tehokeinoina, eikä niitä voida tällä tarkastelumäärällä yleistää 

menestyvän sarjakuvan menestystekijöiksi. 
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5  MEGATRENDIT 

5.1 Uusia kiinnostavia aihepiirejä megatrendeistä 

Valituista sarjakuvista löydettyjen menestystekijöiden lisäksi uuteen sarjakuvaan on 

kyettävä sisällyttämään myös uusia jopa ennen käyttämättömiä elementtejä tai aiheita, 

jotka voisivat kiinnostaa lukijaa. Mikäli sarjakuvalla ei ole tarjottavana lukijalleen 

mitään uutta kerrottavaa, sillä tuskin tällöin on mahdollisuuksia menestyä. 

Valittujen trendien tulee myös olla pitkäikäisiä, koska sarjakuvan elinkaari voi olla 

jopa useita vuosikymmeniä, joten minkään lyhytaikaisen, ohimenevän trendin varaan 

sarjakuvan ideaa ei kannata laskea. Haussa ovat siis megatrendit, jotka koskettavat 

useita suomalaisia tai länsimaalaisia ihmisiä ja kestävät vuosia tai vuosikymmeniä. 

5.2 Yhteiskunnalliset trendit 

Seuraavat yhteiskunnalliset trendit on löydetty tarkastelemalla Aleksi Neuvosen 

yhteenvetoa Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto ry:n verkkosivujen Mihin elämä 

tarttuu? -projektin Yhteiskunnalliset trendit -osiota. Trendit käsittelevät pääasiassa 

Suomea ja suomalaisten nuorten tulevia arvoja ja on hahmotettu helpottamaan 

kaupunkisuunnittelua, mutta soveltuvat tekijän mukaan hyvin myös yleiseksi arvioksi 

tulevista yhteiskunnallisista trendeistä. Lisäksi muutamia megatrendejä löysin Helena 

Helveen Arvot, maailmankuvat, sukupuoli –teoksesta nuorten muuttuvia arvoja ja 

maailmankuvia käsittelevästä osiosta. 

5.2.1 Työkulttuurin muutos 

Yhteenvedon mukaan ihmisten suhde työhön on moninaistumassa. Perinteisesti työ on 

ollut keskeinen elämän sisältö, mutta useimmille se on ollut säännölliseen työaikaan 

perustuvaa toimeentulon hankkimista. Entistä useammalle työstä tulee jatkossa entistä 

enemmän intohimo, jonka ympärille myös vapaa-aika ja koko muu elämä kietoutuu. 

Neuvonen (2002) kirjoittaa työn kehittyvän peliksi, jossa tavoitteena on ongelmien 

ratkaiseminen ja tunnustuksen saaminen omille saavutuksille. Ihminen haluaa 

enemmän tunnustusta työlleen koska kokee asemansa uhatuksi työvoiman tarpeen 

vähetessä monilla aloilla. 
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Työn merkitys osana elämän sisältöä kasvaa mutta myös työ joustaa – työn perässä ei 

välttämättä enää suostuta muuttamaan tai säännölliset työajat tai työtilat käyvät 

harvinaisemmiksi muuttuvan työkulttuurin vuoksi. Työ ja perhe-elämä tai vapaa-aika 

saattavat siis jopa sulautua ja työn ja vapaa-ajan raja muuttuu häilyväksi kasvavien 

paineiden ja itsensä tarpeelliseksi tekemisen alla. 

5.2.2 Kaupunkilaistuminen ja -maistuminen 

Yhä useampi ihminen on toisen polven kaupunkilainen, joka ei kaipaa maaseudun 

rauhaa vaan pitää kaupunkia palveluineen, elämän sykkeineen ja 

monimuotoisuuksineen parempana asuinpaikkana. Lapsiperheetkin saattavat jäädä 

asumaan kantakaupungin kerrostaloon syrjäisemmän rivi- tai omakotitalon sijasta. 

Julkisen tilan merkitys ajanviettopaikkana lisääntyy. Neuvosen mukaan 

kaupunkilaisessa normistossa muiden annetaan olla mitä ovat eikä muiden asioihin 

puututa. Parhaimmillaan tähän yhdistyy käsitys globaalista yhdenvertaisuudesta ja 

solidaarisuudesta, pahimmillaan vieraantuminen, jossa muut jätetä selviämään 

hädässäkin omillaan. Joillekin luonnonarvojen merkityksen ymmärtäminen voi käydä 

mahdottomaksi, kun oma elinpiiri on täysin teknosysteemissä. 

5.2.3 Ympäristötietoisuuden lisääntyminen 

Myös omat teot ja niiden vaikutukset ympäristöön huomioidaan entistä tarkemmin.  

Kulutuskielteisyys voi vähentää yksityisautoilua ja lisätä aineettomien hyödykkeiden, 

kuten kulttuuripalveluiden kulutusta. Asunnon ostossa ja rakentamisessa huomioidaan 

ympäristötekijät erittäin tarkasti. Osa on jopa valmis muuttamaan maaseudulle 

elämään luonnon lähelle etätöitä tehden. 

5.2.4 Nuoruuden pidentyminen 

Neuvosen mukaan paineet "aikuisen elämäntyylin" omaksumiseen ovat vähentyneet 

osin individualisoitumisen myötä. Ihmiset perustavat perheen ja privatisoituvat entistä 

myöhemmin, jolloin harrastuksille, järjestötoiminnalle ja uralle jää enemmän aikaa. 

Entistä vanhemmat ihmiset hakeutuvat huvittelemaan säännöllisesti baareihin, 

kahviloihin ja klubeihin. Ystäväpiirin merkitys perheen kustannuksella vahvistuu ja 

erilaisille uusille ilmiöille ja vaikutteille ollaan alttiita entistä pidempään, omaa 
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paikkaa saa hakea kauan. Myös elinikäisen oppimisen ihanne voidaan ymmärtää niin, 

ettei elämänuraa tarvitse valita kerralla. 

5.2.5 Yhteisöasumisen yleistyminen 

Asuntotilanteen kiristyessä suurkaupungeissa monet ovat valmiita tinkimään 

yksityisyydestään ja kokeilemaan yhteisöasumista. Neuvosen mielestä myös 

kaupunkien lisääntyvä anonymiteetti pelottaa monia ja vastineeksi etsitään 

kiinteämpää yhteisöä. Myös perheen perustamisen lykkäytyminen antaa sijaa 

toisenlaisille perheyhteisöille. 

5.2.6 Individualisoituminen 

Ihmiset kokevat entistä enemmän olevansa yksilöitä ja vastuussa teoistaan vain 

itselleen. Vapauden arvostus kasvaa, vastuu perhettä, isänmaata tai muita 

auktoriteettejä kohtaan laimenee. Pahimmillaan seurauksena on kestämätöntä 

hedonismia, jossa omia mielihaluja saa toteuttaa estoitta muiden hyvinvoinnista 

piittaamatta. 

5.2.7 Kosmopolitisoituminen 

Koko läntinen maailma koetaan läheisemmäksi kuin ennen, omaksi alueeksi. Työ tä ja 

uusia haasteita lähdetään hakemaan ulkomailta. Varsinkin suurissa kaupungeissa on 

vallalla entistä enemmän sama globaali kulttuuri ja käyttäytymisnormisto. Perhesiteet 

ovat entistä löyhempiä, mikä tekee lähtemisen helpoksi. Viestintä- ja liikenneyhteydet 

kehittyvät, maailmaa on helppo nähdä ja läheisiin on yksinkertaista pitää yhteyttä 

pitkienkin välimatkojen takaa. Kansallisten kulttuurien tilalle tulee globaaleja 

alakulttuureja, joihin voi osallistua missä vain joko paikallisten kanssa tai 

virtuaalisesti. 

5.2.8 Kaipuu yhteisöä vahvistaviin yhteisiin päämääriin 

Aiemmin useimmilla oli yhteinen kansallinen tai luokkaidentiteetti, joka yhdisti 

yleensä omiin naapureihin tai muihin päivittäin kohdattaviin ihmisiin. Perheen ja 

suvun merkitys on ollut Pohjoismaissa jo pitkään suhteellisen vähäinen, ihmiset 
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toimivat ennen kaikkea yksilöinä. Monille tällainen anonymiteetti voi käydä liian 

raskaaksi ja ihmiset alkavat haluta tekijöitä, jotka lisäisivät yhteneväisyyden tunnetta 

– muodostaa pienyhteisöitä, haluta karismaattista johtajaa tai vaikkapa hakea vahvoja 

yhteisiä päämääriä uhkien vuoksi. (Omasta mielestäni tällainen oli selvästi nähtävissä 

esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa presidentti Bushin ja terrorismin vastaisen sodan 

suosio nousi räjähdysmäisesti Word Trade Centerin syyskuun 2001 terrori- iskun 

vuoksi.)  

5.2.8 Asuinalueiden positiivisen eriytymisen mahdollisuus 

Alakulttuurien merkityksen lisääntyessä elämäntyylien kirjon kasvaessa saattaa 

yhteisöasumisen rinnalle syntyä myös laajempia eriytyneitä asuina lueita, toteaa 

Neuvonen. Eriytyvien arvomaailmojen seurauksena on mahdollista, että 

kaupunkilaisesta suvaitsevaisuudesta huolimatta on yhteiselo monasti koetuksella 

yhteisellä asuinalueella. Perinteisesti suurkaupungeissa on ollut rähjäinen, osin 

slummiutunut alue, jossa pikkurikolliset, alakulttuurien edustajat ja nuoret urbanistit 

elelevät. Suomessakin rakennetaan ekokaupunginosia, joihin kaiketi oletetaan 

hakeutuvan ympäristönäkökohtia arvostavia ihmisiä. Yhdysvalloissa varakkaat 

vanhukset muuttavat Arizonaan ja Floridaan omiin vanhainkaupunkehinsa. Tämä on 

jo selkeätä segregoitumista, eriytymistä varallisuuden mukaan. 

5.2.9 Sinkkuuntuminen 

Neuvosen mielestä individualisoitumisen myötä perheen perustamiseen on aiempaa 

suurempi kynnys ja perheinstituution rinnalle tulee muita järjestelyitä. Monet pohtivat 

yhteen muuttamista pitkään, jolloin pariskunta voi pitää hyvinkin kauan kahta asuntoa. 

Erilaisten uusperheiden rinnalla asuu entistä runsaampi joukko uussinkkuja, jotka 

välillä viettävät railakasta sinkkue lämää, välillä taas pitävät kotonaan laajaa 

lapsikatrasta. Kaikkiaan tämä moninaistaa vaatimuksia asuntoa ja asuinpaikkaa 

kohtaan. 
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5.2.10 Arvojen ja maailmankuvien sekoittuminen 

Yllä olevien esille tuotujen megatrendien lisäksi myös seuraavia muutamia 

maailmankatsomuksellisesti merkittäviä trendejä oli löydettävissä (ks. Helve 1997, 

144)  

Kansainvälistyminen, joukkotiedotusvälineet ja eri uskontojen ja kulttuureiden 

globaali sekoittuminen ovat johtaneet ja johtavat edelleen myös yksilöiden arvojen ja 

maailmankuvien sekoittumiseen. Jatkossa yksilöt kokoavat oman arvomaailmansa 

poimien arvoja eri uskonnoista ja ideologioista, taustalla ei enää välttämättä ole 

lähiympäristöstä tai omasta kulttuurista omaksuttua yhtenäistä arvojärjestelmää. 

5.2.11 Ideologinen kodittomuus 

Yhtenä syynä yllämainittuun voidaan pitää Helveen mukaan myös ns. suurten 

tarinoiden katoamista, ideologista kodittomuutta. Uskonnon merkitys yksilön elämän 

ohjaajana on vähentynyt eikä yhteiskuntakaan tarjoa taustavoimaa, joka sitoo yksilöä 

(esim. voimakkaat johtajat, aatteet tai sodat) mistä voi seurauksena olla yksilöiden 

moraalisia kriisejä. Kasvava yksilöllisyys tuo vapautta mutta samalla yksilö saattaa 

joutua elämään ilman ympäristön ideologista tukea, mikä lisää yhteiskunnallista 

epävarmuutta. 
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6  LOPPUTUOTTEENA UUSI SARJAKUVA: LOIKAN VUOKSI 

6.1 Suunnittelun taustaa 

Menestystekijöiden kartoittamisen ja arvottamisen sekä megatrendien selvittämisen 

jälkeen alkoi uuden strippisarjakuvasarjan suunnittelu. Tämän vaiheen tavoitteena oli 

synnyttää selvitettyjen taustatietojen tukemana kokonainen uusi tuote, suuren yleisön 

tilaukseen vastaava sarjakuvasarja hahmoineen, henkilösuhteineen, maailmoineen ja 

ideoineen. 

Huolimatta liiketaloudellisesta lähtökohdasta en halunnut kaupallisen menestyksen 

muodostavan kuitenkaan sarjakuvan itseisarvoa, vaan halusin antaa sarjan 

syntymiselle ja kehittymiselle tietyn taiteellisen vapauden ja mahdollisuuden revitellä 

ideoita villistikin – tosin tietenkin jonkinlaisten raamien sisällä. Pelkkä kaupallisuuden 

edellyttämä kiiltokuvamainen kiltteys olisi tehnyt sarjasta tylsän kopion Karvisesta, 

joten tiettyä särmääkin sarjaan tuli saada sisällytettyä. 

Osaltaan sarjakuva on myös henkilökohtaisen itseilmaisun väline, jolla tekijä voi 

tuoda omiakin mielipiteitään rivien välissä esille ja pyrkiä vaikuttamaan yleiseen 

mielipiteeseen. Kun sarjakuvasta löytyy tiettyä sanomaa, se herättää ajatuksia ja 

samastaa lukijaa sarjaan. Liian saarnaava tai provosoiva sanoma ei tietenkään saa olla. 

Konkreettisena tavoitteena oli luoda sarjakuvasarjan n. 30 ensimmäistä strippiä, joissa 

käsitellään mm. selvittämiini megatrendeihin pohjautuvia aiheita. Strippien avulla 

voidaan mitata, miten sarjakuva on onnistunut ja mihin suuntaan ja millaisia aiheita 

käsitellen sitä kannattaisi kehittää. 

Määrä olisi ollut jo sellaisenaan riittävä antamaan jonkinlaisen kuvan sarjakuvan 

tavoitteiden onnistumisesta, mutta vastoin omia odotuksiani kykenin täyttämään 

myöhemmin asettamani tavoitteen piirtää sarjaa joka päivä yhden stripin verran ja 

sarjakuvia on valmistunut nyt jo yli kaksinkertainen määrä. Tosin näistä tähän 

opinnäytetyöhön sisällytän ainoastaan 47 ensimmäistä, jotta aiheen laajuus säilyisi 

edes jotenkin hallittavissa. Tämän lisäksi jo ennen opinnäytetyön valmistumista ehdin 

luomaan sarjakuvalle omat verkkosivut, joiden avulla sarjakuvaa on helppo 
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markkinoida julkaiseville medioille sekä saada myös monipuolista palautetta 

sarjakuvasta satunnaisilta Internetlukijoilta.  

6.2 Sarjakuvan syntyprosessi 

Siihen millainen uuden menestyvän sarjakuvan tulisi tarkkaan olla, taustaselvitykseni 

eivät odotetustikaan antaneet mitään selkeää konkreettista vastausta. Lähtökohtana 

tietenkin olivat löytämäni menestystekijät (kuten arkipäiväisyys, lukijan kyky 

samastumiseen tai absurdia) sekä megatredit (esimerkiksi työkulttuurin muutos, 

kaupungistuminen tai sinkkuuntuminen) joiden pohjalta sarjan luonnetta ja kantavia 

teemoja aloin hahmotella, mutta itse synnytysprosessi tapahtui erilaisten osittain 

alitajuistenkin aiempien ideoiden yhdistelemisellä uusiin työn avulla löydettyihin 

ajatuksiin. 

Tiesin jo ennen työhön ryhtymistä, että sarjakuvani päähahmo on eläin, jonka yhteys 

ympäröiviin ihmisiin muodostaa tiettyjä konflikteja eläinmaailman törmätessä 

inhimilliseen ympäristöön. Eläin on luonteeltaan ihmismäisen tiedostava mutta 

eläimellisten vaistojensa ohjaamana tietyllä tavalla itsekeskeinen. Samoin sarjan 

ihmishahmojen henkilösuhteiden ja koko ihmismaailman ruotiminen päähenkilön 

näkökulmasta oli ideani osana. 

Selvitetyt megatrendit muodostivat ajatuksissani tiettyjä teemapohjia sarjakuvalle ja 

sen ympäristöille: kaupunkiympäristö ja kerrostaloasunto, siirtolaisuus ja uudet 

näkökulmat, sinkkuuntuminen ja parisuhdekysymykset, huoli elinympäristöstä ja 

luonnosta, syrjäytyminen ja yhteiskunnan byrokratia. Samalla absurdiuden edellytys 

rohkaisi leikittelemään erilaisilla ideoilla revittelevästikin, jolloin ajatusten tuloksena 

oli postipaketissa saapuva eläin siirtolaisnäkökulmineen, elävä ja puhuva 

liikuntarajoitteinen huonekasvi tai vaikkapa suihkussa majaileva avaruusolio. 

Vähitellen ideat alkoivat kehittyä ympäristöksi, hahmoiksi, tapahtumajuoniksi ja 

vitseiksi, joista uusi sarjakuva ennen pitkää syntyi. Annoin sarjan ohjailla 

kehityskulkuaan melko vapaasti (tosin tiettyjen raamien sisällä) ensimmäisiä strippejä 

piirrettäessä ja aluksi en itsekään tiennyt aivan tarkkaan millaiseksi sarja lopulta 

kehittyy (joskin sarja kehittyy ja etsii suuntaansa vielä edelleenkin sekä kerronnan 

osalta että visuaalisesti). Hahmojen luonteenpiirteiden selkiytyessä sarjan ideointi 

helpottui ja kehityssuunta alkoi selventyä, koska tällöin hahmot olivat luoneet 
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itselleen tietyn persoonan ja ”kirjoittivat itse vuorosanansa”. Tässä vaiheessa siis jo 

tiedostin millä tavalla kukin hahmo eri tilanteissa reagoisi. 

Teknisesti työ jakaantui sarjan ideointivaiheeseen, käsikirjoittamiseen ja sarjan 

piirtämiseen, joista jokaista osaa tapahtuu edelleenkin jatkuvasti lomittain. Yksi 

stripissä esille tuotu hassu idea tai näkökulma vie pian toiseen ja juonijatkumo on 

valmis. Varsinkin myöhemmissä stripeissä käsiteltävät aiheet voivat liikkua jopa 

tiettyjen tabujen rajamaastossa, mutta sarjalla on silti selkeä linja: se ei ole liian 

provosoiva ja ainakin tältä osin välttänee suurimmat sensuurin seulat perinteisissäkin 

sanomalehdissä. 

6.3 Loikan vuoksi 

Taustatyön avulla ja suunnittelun tuloksena syntynyt Loikan vuoksi -sarjakuva kertoo 

postipaketissa Australiasta Suomeen saapuvasta Guru-nimisestä kengurusta, jonka 

posti erehdyksen vuoksi toimittaa eläintarhan sijaan erääseen urbaaniin 

yhteisöasumisen kohteena olevaan kerrostalohuoneistoon. Kengurun äksy ja vähän 

hedonistinenkin luonne tuovat aluksi päänvaivaa alkuperäisasukkaille, mutta kuitenkin 

he joutuvat sopeutumaan ja omaksumaan kengurun perheenjäsenekseen lemmikin- ja 

lapsenkorvikkeenaan. 

 

Kuva 1. Loikan vuoksi -sarjakuvan ensimmäinen strippi. 

Asunnon päävuokralaiset, Heta ja Kuisma elelevät etätöitä tehden ja opiskellen. 

Baarielämä ja ystäväpiiri korostuvat perinteisten perhearvojen yli ja asuinyhteisö 

muodostaa jonkinlaisen ydinperheen, jonka yhteisöllisyyttä tosin voisi ajoittain 

kyseenalaistaa. Toisaalta miehen ja naisen välistä suhdetta ei tuoda missään vaiheessa 

selkeästi ilmi, mikä tuo mielenkiintoisia jännitteitä ja ristiriitoja henkilösuhteisiin, 
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herättää kysymyksiä ja kenties kritisoi yhteiskuntaakin, joka lokeroi yhdessä asuvan 

miehen ja naisen sen kummemmin kyselemättä avopariksi. 

 

Kuva 2. Parisuhteen mielenkiintoiset koukerot 

Kengurua voisi etäisesti verrata roolinsa, erilaisten kulttuuritaustojensa sekä 

itsekeskeisten arvojensa perusteella jopa porvarimaiseen siirtolaiseen tai 

elintasopakolaiseen. Tämän taustan puitteissa voi hauskalla tavalla käsitellä 

pakolaisuuteen, rasismiin ja kulttuurilliseen erilaisuuteen liittyviä ongelmia. Kenguru 

on selkeästi opportunisti ja pyrkii hyötymään kaikesta mihin ryhtyy, mutta kerää silti 

sympatiat tietynlaisella samanaikaisella viattomuudellaan. Gurun ulkopuolinen rooli 

siirtolaisena ja eläimenä antavat myös tietyn tarkastelunäkökulman, jonka avulla 

arkipäiväisistä meistä normaaleista tilanteista on löydettävissä loputtomasti 

hauskuutta. 

 

Kuva 3. Nälkää näkevien kenguruiden keräys 

Asuinyhteisössä elelee myös puhuva, henkilöitynyt, liikuntarajoitteinen ja seurankipeä 

lihansyöjäkasvi, joka ei juuristaan huolimatta anna periksi vaan liikkuu, elää ja 

metsästää huoneiston kärpäsiä jääräpäisellä asenteella. Rivien välissä hahmon voisi 
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nähdä liikuntavammaisuuden vertauskuvana – invalidina, joka ei kuitenkaan ole 

luopunut elämisenhalustaan. Vertauskuvallisen hahmon avulla normaalisti arkojakin 

teemoja on mahdollista käsitellä loukkaamatta ketään. 

 

Kuva 4. Puhuva lihansyöjäkasvi ei juuriaan häpeile 

Absurdiuden huipentumana yhteisön suihkutilat on vuokrattu vieraan planeetan 

siirtolaiselle, joka ulkoisesti muistuttaa Salaisten kansioiden ja ufokulttuurin luomaa 

stereotyyppiä humanoidista. Scifi-elokuvien usein luoma kuva oletetusta 

muukalaisesta voi olla jopa pelottava, kun taas sarjakuvassa humanoidi henkilöityy 

selkeästi omaksi persoonakseen, minkä voi kokea sympaattiseksi ja jopa 

huvittavaksikin. Ympäristöongelmien käsittely saa myös uusia näkökulmia mukana 

olevan ”ulkopuolisen” silmin. Voipa ylemmän rodun edustajan nähdä myös 

jonkinlaisena satiirina kehittyneiden teollisuusmaiden asenteesta kehitysmaita 

kohtaan. 

 

Kuva 5. Yksinkertaisin ratkaisu on yleensä paras. 

Urbaanin yhteiskunnan lisääntyvä eriarvoisuus on myöhemmin myös kengurun 

pohdinnan kohteena – miksi syrjäytyneitä, laitapuolen kulkijoita vieroksutaan 

yhteiskunnassa jossa kuitenkin pyritään yksilöiden väliseen tasa-arvoon? 
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Samoin ympäristöteemat nousevat sarjakuvassa ajoittain pohdinnan kohteeksi. Onko 

ympäristöongelmat tiedostava kulutusjuhlia viettävä ihmiskunta valmis tinkimään 

elintasostaan tai tekemään yleensä mitään käytännön ponnistuksia ympäristön 

säilyttämisen ja kestävän kehityksen puolesta? 

Kaikki opinnäytetyökyselyyn sisällytetyt 47 Loikan vuoksi -sarjakuvastrippiä löytyvät 

liiteenä (ks. liite 3) tämän opinnäytetyön lopusta. 
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7  LOPPUTUOTTEEN TESTAAMINEN 

7.1 Onnistumisen mittaaminen 

Valmistuneen uuden sarjakuvasarjan onnistumisen mittaamista varten järjestettiin 

syyskuussa 2002 opiskelijajoukkoon kohdistuva kysely, johon vastasivat 80 kahdesta 

opiskelijaryhmästä valittua  Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikön 

liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa. Kyselyssä opiskelijat saivat 

lukea valmistuneista sarjakuvista kootun monistevihkosen ja tämän jälkeen täyttää 

kyselylomakkeen (ks. liite 4).  

Pääasiassa strukturoiduista valintakysymyksistä (arvoasteikko 5-1) koostuvassa 

kyselylomakkeessa lukijat saivat arvioida sarjakuvan yleisiä ominaisuuksia 

(hauskuutta, kiinnostavuutta, poikkeavuutta/omaperäisyyttä, älykkyyttä) sekä antaa 

arvosanan sarjakuvan visuaalisesta ulkonäöstä ja sisällöllisestä kerronnasta sekä 

yleisarvosanan. Lisäksi kyselyssä mitattiin sarjakuvassa käytettyjen 

menestystekijöiden onnistumista, megatrendeihin pohjautuvien aihepiirien 

kiinnostavuutta sekä seuraisiko lukija sarjakuvaa lukemastaan sanomalehdestä tai 

ostaisiko sarjakuvasta tehdyn sarjakuva-albumin, mikäli sellaisia olisi tarjolla. Tämän 

lisäksi kyselyssä selvitettiin lukijan omia luku- ja ostotottumuksia, ikää sekä 

sukupuolta mahdollisia ristiintaulukointeja varten. Lopussa vastaajalla oli 

mahdollisuus myös antaa palautetta yhden avoimen kysymyskohdan avulla. 

Opiskelijoille ei kerrottu ennen sarjakuvien lukemista tai kyselyyn vastaamista mitään 

taustatietoja vastausten objektiivisuuden säilymisen vuoksi. 

7.2 Kyselyn tulokset 

7.2.1 Vastaajien profiili 

Kyselyyn vastanneista 80 oppilaasta 29 opiskeli liiketaloutta ja 51 sosiaali- ja 

terveysalaa. Vastanneiden keski- ikä oli n. 23 vuotta nuorimpien ollessa 18-vuotiaita ja 

vanhimman iältään 41-vuotias. 76 prosenttia kyselyyn osallistuneista oli naisia. 
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Vastanneista 71 prosenttia ilmoittaa lukevansa yleensäkin sarjakuvia vähintään kerran 

viikossa. Sanomalehtien sarjakuvasivuja seuraa päivittäin 31 prosenttia  ja vähintään 

kerran viikossa 70 prosenttia. Sarjakuvalehtiä tai -albumeita suurin osa ei osta 

lainkaan tai ostaa harvemmin kuin kerran vuodessa. Vastanneiden mielisarjakuviksi 

ilmoitettiin yleisimmin Aku Ankka, Karvinen, Lassi ja Leevi tai Viivi ja Wagner. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Kyselyyn vastanneiden sarjakuvien luku- ja ostotottumukset. Useat 

lukijat myönsivät  lukevansa sanomalehtien sarjakuvasivut  päivittäin 

vaikka sarjakuvien lukutottumukset eivät yleensä olisikaan päivittäisiä. 

7.2.2 Vastaajien mielipiteet Loikan vuoksi -sarjakuvasta 

Vastaajien mielipiteissä sarjakuvan eri ominaisuuksien, menestystekijöiden sekä 

aihepiirien suhteen oli voimakasta hajontaa ilmeisesti henkilökohtaisten mieltymysten 

vaihdellessa. Valitsin näiden ominaisuuksien mittaamistavaksi vastausten 
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keskiarvojen vertailun ja voimakkaasta hajonnasta huolimatta eri osa-alueiden 

keskiarvot ovat varsin lähellä toisiaan. 

Kysymyksessä ”Mitä mieltä olet lukemastasi Loikan vuoksi -sarjakuvasta?” lukijat 

kokivat keskimäärin poikkeavuuden/omaperäisyyden sekä älykkyyden sarjan 

parhaimpana ominaisuutena. Hauskuus ja kiinnostavuus koettiin vähiten onnistuneena 

ominaisuutena, joskin arvoasteikolla 5-1 keskimääräinen arvosana 3,7 ei ole 

niidenkään osalta huono. Vastaajien sarjakuvalle ilmoittaman yleisarvosanan 

keskiarvo on 3,9. 

Mitä mieltä olet lukemastasi Loikan vuoksi -sarjakuvasta?
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Erittäin huono                                          Erittäin hyvä
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Sisällöllinen kerronta

YLEISARVOSANA

 

Kuva 7. Kysymyksen ”Mitä mieltä olet lukemastasi Loikan vuoksi -

sarjakuvasta?” ensimmäisen kysymyspankin vastausten keskiarvot. 

Kuvassa ilmoitetut arvot on pyöristetty yhden desimaalin tarkkuudelle. 

Menestystekijöitä mitattaessa vastaajat olivat keskimäärin voimakkaimmin samaa 

mieltä, että Loikan vuoksi -sarjakuvan rivien välistä löytyy sanomaa sekä ihmis- ja 

eläinhahmojen käyttö on onnistunut ratkaisu sarjakuvassa. Osa vastaajista koki 

sarjakuvan jokseenkin teennäisenä, jonka vuoksi kyseinen ominaisuus sai tämän 
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kysymyspankin heikoimman keskiarvon 3,4. Vastauksissa oli edelleen erittäin 

voimakasta hajontaa. 

Mitä mieltä olet lukemastasi Loikan vuoksi -sarjakuvasta?
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Hyvin elävä
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Sanomaa löytyy

Ironinen/satiirinen

 

Kuva 8. Kysymyksen ”Mitä mieltä olet lukemastasi Loikan vuoksi -

sarjakuvasta?” toisen kysymyspankin vastausten keskiarvot. Kuvassa 

ilmoitetut arvot on pyöristetty yhden desimaalin tarkkuudelle. 

Kysymykseen ”Mitä sarjakuvan käsittelemiä aiheita pidit kiinnostavimpina?” 

vastaajat pitivät keskimäärin Ruohoa ostamassa sekä Baarikulttuuri ja pariutumisriitit 

-aiheita kiinnostavimpina. Työkulttuurin muutos ja miehen etätyöt olivat vähiten 

kiinnostavat aiheet, joskin taas täytyy muistaa vastausten moninainen hajonta: 

Useiden vastaajien mielestä nämä kaksi heikointa aihetta olivat jopa kiinnostavimpia 

aiheita. 
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Mitä sarjakuvan käsittelemiä aiheita pidit kiinnostavimpina?
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Kuva 9. Kysymyksen ”Mitä sarjakuvan käsittelemiä aiheita pidit 

kiinnostavimpina?” kysymyspankin vastausten keskiarvot. Kuvassa 

ilmoitetut arvot on pyöristetty yhden desimaalin tarkkuudelle. 

Varmasti mielenkiintoisin ja sarjakuvan onnistumista parhaiten mittaava kysymys oli 

”Seuraisitko sarjakuvaa, mikäli se ilmestyisi lukemassasi sanomalehdessä?” Kaikista 

kyselyyn osallistuneista 30 prosenttia ilmoitti aivan varmasti seuraavansa sarjaa 

(vastausvaihtoehto 5) ja n. 71 prosenttia seuraisi sarjaa aivan varmasti tai melko 

varmasti (vastausvaihtoehdot 5 ja 4). 
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Seuraisitko Loikan vuoksi -sarjakuvaa 
lukemastasi sanomalehdestä?

(kaikki vastaajat)
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Kuva 10. Seuraisitko Loikan vuoksi sarjakuvaa, mikäli se ilmestyisi lukemassasi 

sanomalehdessä? (kaikki vastaajat, yksikkönä vastausten lukumäärä eri 

vaihtoehdoilla) 

Vastaukset käyvät yhä selvemmiksi haarukoitaessa vertailuun ainoastaan päivittäin 

sanomalehtisarjakuvia seuraavien vastaukset, joita oli noin 31 prosenttia kaikista 

vastauksista. Päivittäin sanomalehtien sarjakuvasivut lukevista vastaajista 40 

prosenttia lukisi Loikan vuoksi -sarjaa aivan varmasti (vastausvaihtoehto 5) ja huikeat 

92 prosenttia lukisi sarjaa aivan varmasti tai melko varmasti (vastausvaihtoehdot 5 ja 

4). 
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Seuraisitko Loikan vuoksi -sarjakuvaa 
lukemastasi sanomalehdestä?

(päivittäin sarjakuvia seuraavat: n. 31% kaikista vastanneista)
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Kuva 11. Seuraisitko Loikan vuoksi sarjakuvaa, mikäli se ilmestyisi lukemassasi 

sanomalehdessä? (päivittäin sanomalehtien sarjakuvasivut lukevat, 

yksikkönä vastausten lukumäärä eri vaihtoehdoilla) 

Tiedusteltaessa kaikilta vastaajilta ”Ostaisitko Loikan vuoksi -sarjakuva-albumin, 

mikäli sellaisia myytäisiin kirjakaupassa?” vastaukset ovat toisensuuntaisia. 

Ainoastaan 6 prosenttia vastanneista ostaisi albumin aivan varmasti ja 19 prosenttia 

aivan varmasti tai melko varmasti. 
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Ostaisitko Loikan vuoksi -sarjakuva-albumin, 
mikäli sellaisia olisi myynnissä?

(kaikki vastaajat)
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Kuva 12. Ostaisitko Loikan vuoksi -sarjakuva-albumin, mikäli sellaisia olisi 

myynnissä? (kaikki vastaajat , yksikkönä vastausten lukumäärä eri 

vaihtoehdoilla) 

Haarukoitaessa vastaavaan vertailuun ainoastaan sarjakuvalehtiä tai -albumeita 

vähintään kerran kuukaudessa ostavat (noin 13 prosenttia vastanneista), tulokset 

muuttuvat huomattavasti positiivisemmiksi. Näistä kymmenestä lukijasta 40 prosenttia 

ostaisi Loikan vuoksi -sarjakuva-albumin aivan varmasti (vastausvaihtoehto 5) ja 70 

prosenttia ostaisi aivan varmasti tai melko varmasti (vastausvaihtoehdot 5 ja 4).  
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Kuva 13. Ostaisitko Loikan vuoksi -sarjakuva-albumin, mikäli sellaisia olisi 

myynnissä? (sarjakuvalehtiä tai -albumeita vähintään kerran 

kuukaudessa ostavat, yksikkönä vastausten lukumäärä eri 

vaihtoehdoilla) 

Lisäksi yllättävän runsaslukuinen, lomakkeen kysymyksessä kolme saatu 

vapaamuotoinen palaute oli pääosin erittäin positiivista, kannustavaa, kehittävää ja 

analysoivaakin. Useat uskoivat sarjakuvan voivan menestyä päivittäin julkaistavana 

strippinä ja/tai albumijulkaisuna. Sarjakuva oli heidän mielestään hauska, visuaaliselta 

ulkonäöltään hyvä, positiivisesti erilainen ja käsitteli asioita satiirisella tavalla, sisälsi 

paljon yhteiskuntakritiikkiä, herätti erilaisia ajatuksia, ei aliarvioinut lukijaa ja oli 

rinnastettavissa todelliseen elämään. Muutamissa vastauksissa ehdotettiin 

myöhemmin käytettäviksi aiheiksi esimerkiksi kansainvälisen terrorismin käsittelyä, 

kloonaukseen liittyviä eettisiä ongelmia tai päivän politiikkaa. 

Ostaisitko Loikan vuoksi -sarjakuva-
albumin, mikäli sellaisia olisi myynnissä?

(sarjakuvia vähintään kuukausittain ostavat:n.13% vastanneista)
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Aivan varmasti                                               En takuulla!
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Useat ilmoittivat samastuneensa voimakkaimmin Guru-kenguruun, osa mieslukijoista 

omienkin baarireissujensa vuoksi Kuismaan ja muutama naispuolisista vastaajista 

sarjakuvan Heta-nimiseen naiseen omaan elämäntilanteensa vuoksi. 

Osa lukijoista antoi toki myös kriittistä palautetta. Vapaamielinen parisuhde koettiin 

realistisena kuvauksena nykymenosta, vaikka yksi vastaajista siitä ei ilmoittanut 

pitävänsä. Osa ilmoitti, ettei voinut samastua sarjakuvaan näin nopeasti luettaessa, 

sarjakuvan aihealueet vaihtuivat liian nopeasti tai liian useita aiheita oli lyöty yhteen 

läjään. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että tekstit ovat suttuisia, sisälsivät liian vaikeita 

sanoja tai huumori oli ajoittain teennäistä ja kuvitus sekavaa. Osassa vastauksista kävi 

ilmi, että sarjakuvaa ei jaksa lukea sen ollessa liian pitkä tai piirrokset haluttaisiin 

värillisinä. (Näissä tapauksissa kyseiset lukijat eivät ilmeisesti ymmärtäneet, että kyse 

on strippimuotoisesta sarjakuvasta, joka on tarkoitettu julkaistavaksi ainoastaan yksi 

strippi päivää kohden sanomalehdessä ja mustavalkoisena). Muutama lukija ilmoitti 

kylmästi, etteivät sarjakuvat heitä muutenkaan kiinnosta ja pitivät koko aihetta 

joutavanpäiväisenä. Yksi vastaaja jopa koki kyselyn suorittamisen lupaa ensin 

kysymättä loukkaavana. (Tosin kyselyn suorittamiseen oli lupa sekä 

koulutuspäälliköltä että ryhmävastaavilta sekä sopimus, että oppilaat eivät saa tietää 

kyselystä etukäteen.) Suuri osa kriittistä palautetta antaneista ilmoitti lukevansa 

sarjakuvia yleensäkin harvemmin tai ei koskaan. 
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8  POHDINTA JA PÄÄTELMÄT 

8.1 Uuden luominen vaatii vanhan tutkimista 

Strippisarjakuvan kehittäminen ja toteutus opinnäytetyönä oli prosessi, jonka avulla 

kykenin hahmottamaan ja selvittämään monia sellaisia työssä edellytettäviä seikkoja 

ja taustatietoja, joita tuskin ilman koordinoitua työprosessia olisin kyennyt 

huomioimaankaan. Jo lähtökohdan ja tavoitteiden tarkka määrittely selvitti suunnan, 

johon tietoisesti tai osittain tiedostamattakin olen pyrkinyt useiden vuosien ajan: 

luomaan sanomalehtisarjakuva, joka löytäisi lukijansa ja tulisi julkaistuksi – ja 

kehittyisi jopa suosituksi kaupalliseksi menestykseksi. 

Sarjakuvien valinta- ja tarkasteluprosessin tuloksena kykenin löytämään ja 

ryhmittelemään niitä elementtejä, joita menestyneestä sarjakuvasta tulee mielestäni 

löytyä. Nykyaikainen strippisarjakuva ei ole pelkästään hauska, arkipäiväinen ja 

samaista lukijaa, vaan on myös reilusti absurdi, elävä, ironinen ja sisältää sanomaa ja 

satiirista otetta kliseitä ja lukijan aliarviointia välttäen.  

Uusi menestyvä sarjakuva tarvitsee sisällökseen myös tuoreita aihepiirejä, joita voi 

löytää esimerkiksi ennustettavia globaaleja suuntauksia tarkastelemalla. Työssä esille 

tuomani megatrendit toimivat Loikan vuoksi -sarjakuvan aiheiden ja ympäristön 

lähteinä. 

8.2 Mitä tulokset kertovat 

Ammattikorkeakouluopiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella Loikan vuoksi -

sarjakuvalla olisi hyvinkin mahdollisuuksia menestyä päivittäin julkaistavana 

sanomalehtisarjakuvana tai kirjakaupasta ostettavana kokooma-albumina. Päivittäin 

sanomalehtien sarjakuvasivut lukevista vastaajista noin 92 prosenttia alkaisi seurata 

sarjaa aivan varmasti tai melko varmasti, mikäli sitä julkaistaisiin vastaajan lukemassa 

sanomalehdessä. Kaikkien vastanneiden osalta samaa mieltä olivat 71 prosenttia. 

Luku on edelleenkin huima varsinkin kun huomioidaan se, että vastaajat lukivat 

sarjakuvaa ensimmäistä kertaa ja osa vastaajista ilmoitti lukevansa sarjakuvia 

ainoastaan erittäin harvoin tai ei koskaan. Lisäksi uutta sarjakuvaa verrataan aina 
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tietoisesti tai tiedostamatta lukijan omaan suosikkisarjakuvaan, johon lukija on jo 

samastunut, pitää siitä ja kokee tällöin uuden sarjakuvan yleensä heikompana. 

Noin 19 prosenttia kaikista vastaajista ostaisi Loikan vuoksi -sarjakuva-albumin aivan 

varmasti tai melko varmasti, mikäli sellainen olisi myynnissä. Kysyttäessä samaa 

ainoastaan sarjakuvalehtiä tai -albumeita säännöllisesti (kerran kuukaudessa tai 

useammin) hankkivilta 70 prosenttia olisi valmis ostamaan albumin yhtä suurella 

todennäköisyydellä. Jälkimmäisessä tapauksessa luku kertoo mielestäni 

realistisemmin albumin mahdollisesta menekistä, sillä kyselyyn osallistuneista 

valtaosa ei muutenkaan osta sarjakuva-albumeita koskaan tai ostaa harvemmin kuin 

kerran vuodessa. Tämän perusteella sarjakuvalla olisi myös myyntimenekkiä 

lehtihyllyssä. 

Sarjakuvan menestystekijöitä tai aihepiirejä mitattaessa tuloksista ei käynyt mielestäni 

ilmi mitään merkittäviä epäonnistumisia. Aihepiireistä Ruohoa ostamassa sekä 

Baarikulttuuri ja pariutumisriitit olivat vastausten perusteella keskimäärin 

kiinnostavimpia etätöiden, työkulttuurin muutoksen ja lihansyöjäkasvin jäädessä 

keskimäärin vähiten kiinnostaviksi. Vastausten voimakkaan hajonnan vuoksi tästä ei 

kuitenkaan voi päätellä, mihin aihealue isiin sarjakuvan tulisi keskittyä jatkossa, sillä 

osassa vastauksista mielipiteet olivat aihealueiden suhteen täysin päinvastaisia. 

Päättelisin kuitenkin tästä sekä saadun vapaamuotoisen palautteen perusteella sen, että 

lukijoiden mieltymykset poikkeavat merkittävästi toisistaan ja parhaiten sarjakuva 

menestyy käsittelemällä monipuolisesti eri aihealueita tiettyjen jaksojen välein samaan 

tapaan kuin tähänkin mennessä. Aihealueiden liian jyrkkiä vaihdoksia tulee jatkossa 

tietenkin välttää, joskin testausta varten ensimmäisiin strippeihin täytyi saada 

mahdutettua mitattavat aihealueet. 

Menestystekijöiden mukaan poikkeavuus/omaperäisyys sekä sarjakuvan älykkyys 

koettiin keskimäärin vahvimmiksi ominaisuuksiksi hauskuuden ja kiinnostavuuden 

jäädessä heikoimmaksi. Jälleen suuren hajonnan vuoksi päätelmiä on vaikea tehdä, 

sillä osassa vastauksista juuri hauskuus ja kiinnostavuus saivat parhaimmat arvosanat. 

Lisäksi kyselylomakkeen kysymyksen kohdassa 3 useat vastaajat kehuivat sarjakuvaa 

nimenomaan hauskaksi. 

Kaikkien vastanneiden sarjakuvasta antaman yleisarvosanan keskiarvo 3,9 kertoo 

mielestäni Loikan vuoksi -sarjakuvan kuitenkin sijoittuvan varsin korkealle lukijoiden 
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silmissä, huomioiden myös sen, että vastanneiden joukossa oli myös sarjakuvia 

harvoin tai ei koskaan seuraavia, jotka antoivat keskimääräistä huonompia arvosanoja 

sarjakuvalle kuin varsinainen kohderyhmä, sarjakuvia usein seuraavat. 

8.3 Lopuksi 

Opinnäytetyön tuloksena syntyneen Loikan vuoksi -strippisarjakuvan kaupallista 

menestymistä tai menestymättömyyttä on tietenkin mahdoton ennustaa tarkasti vielä 

tässä vaiheessa. Itse sarjakuvan kaupallinen hyödynnettävyys alkaa näkyä vasta 

opinnäytetyön valmistumisen jälkeen tapahtuvassa markkinoinnissa tarjottaessa 

sarjakuvaa julkaisukanaville. Ajallisten resurssien rajallisuuden vuoksi tätä kohtaa ei 

kuitenkaan enää voida sisällyttää osaksi opinnäytetyökokonaisuutta. 

Kyselyn avulla saadut tulokset kertovat vain suppean, varsin homogeenisen 

ammattikorkeakouluopiskelijajoukon mielipiteet sarjakuvasta. 80 liiketalouden ja 

sosiaali-  ja terveysalan oppilaan vastausta ei voida suoraan yleistää kaikkien 

sanomalehtiä lukevien mielipiteiksi, jotka voisivat kokonaisuudessaan poiketa 

merkittävästikin saaduista vastauksista. Tulokset kertovat siis vain keskimäärin 

parikymppisten korkeakouluopiskelijoiden suhtautumisesta luotuun sarjakuvaan ja 

päätelmiä menestymisestä voidaan tehdä vain tämän kohderyhmän osalta. Kuitenkin 

jonkinlaista suuntaa sarjakuvan mahdollisesta menestymisestä järjestetty kysely antaa 

ja aion jatkaa sarjakuvan päivittäistä piirtämistä ja markkinointia ainakin toistaiseksi. 

Parhaimmillaankin saattaa kulua jopa useita vuosia, ennen kuin sarjakuva pääsee 

yhdenkään sanomalehden sivuille säännöllisesti julkaistavaksi. Lopulliseen sarjakuvan 

kaupalliseen menestymiseen vaikuttavat varmasti kuitenkin monet tuntemattomat ja 

selvittämättömät tekijät, joihin vaikuttaminen on vaikeaa tai mahdotonta – onhan kyse 

viime kädessä kuitenkin taiteesta. Työn avulla selvitetyt taustatekijät olivat kuitenkin 

omalta osaltaan he lpottamassa sitä prosessia, jonka tuloksena menestyvä 

strippisarjakuva voi syntyä. Mielestäni olen saavuttanut työssä asettamani tavoitteet 

hyvin tuloksen näkyessä valmiina strippisarjakuvatuotteena. 

Luonnollisesti myös parannettavaa työssäni on. Menestyne iden sarjakuvien valintaan 

vaikuttivat osittain väistämättä myös mieltymykseni sekä resurssien rajallisuus 

(maailmassa on tuhansia menestyneitä strippisarjakuvia, joista valita) mutta olen silti 
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varsin tyytyväinen valintaani sekä tarkastelemalla löytämiini tuloksiin, joiden avulla 

uusi sarjakuva sai tietyt peruspilarit. 

Megatrendien selvittämismenetelmät jäivät opinnäytetyön laajuuden ja omien 

motivaatiotekijöidenkin vuoksi varsin epätieteellisiksi ja ainoastaan parin lähteen 

varaan. Uskoisin tulosten olevan megatrendien osalta kuitenkin hyvin 

samansuuntaiset, vaikka selvitystyö olisi tehty huolellisemminkin. 

Myös kyselyssä kerätty tutkimusaineisto olisi mahdollistanut ehkä laajemmankin 

vertailun ja olisi ollut mielenkiintoista nähdä esimerkiksi miten tulokset olisivat 

poikenneet aihealueiden ja menestystekijöiden osalta mikäli tuloksissa olisi huomioitu 

ainoastaan sanomalehtisarjakuvia päivittäin lukevat vastaajat eli varsinainen 

kohderyhmä. Täytyy kuitenkin muistaa, että tällä tavoin rajatessa kyselyn otos jää 

helposti liian pieneksi eikä tuloksista voida tehdä välttämättä luotettavia päätelmiä. 

Tutkimusresurssien rajallisuuden vuoksi myös suuremman kyselyn järjestäminen olisi 

ollut hyvin vaikeaa. 

Kokonaisuutena arvioisin työtäni laajuuteen nähden ja omat resurssit huomioiden 

varsin onnistuneeksi. Loikan vuoksi on johdonmukaisesti selvitettyjen 

menestystekijöiden ja megatrendien perusteella luotu kaupallista menestymistä 

tavoitteleva sarjakuvatuote, joka on samalla kuitenkin räväkällä tavalla hauska, 

visuaalisesti näyttävä, positiivisesti erilainen, yhteiskuntakritiikkiä sisältävä ja 

rinnastettavissa todelliseen elämään. Vain aika näyttää, miten sarjakuvalle lopulta käy. 

Mahdollisesta tulevasta menestyksestä voi kuitenkin kertoa myös osaltaan se, että 

sarjakuvan markkinointia varten Internetiin opinnäytetyöni ulkopuolella 

suunnittelemani verkkosivu http://www.loikanvuoksi.com keräsi jo ensimmäisen 

kolmen viikon aikana noin 5000 yksittäistä kävijää, jotka lukivat sarjakuvan 

kokonaisuudessaan. Verkkosivujen kautta saamani palaute on ollut erittäin 

positiviista. Nykyisin päivitän sarjaa päivittäin verkkosivuille ja sitä seuraa 

säännöllisesti iso joukko suomalaisia lukijoita. Suunnitelmissa on myös kääntää 

sarjakuva englanniksi ja toteuttaa vastaavat verkkosivut mahdollista kansainvälistä 

markkinointia varten. 

Uskon ja toivon, että pitkällisen kehitystyön ja periksi antamattoman markkinoinnin 

tuloksena sarjakuva ennen pitkää löytää lukijansa ja tulee tavoitteidensa mukaan 
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julkaistuksi myös erilaisissa paperimedioissa. Mikäli jostain syystä näin ei käy, työn 

antamat taustatiedot ja kokemus toimivat kuitenkin erinomaisen hyvänä tukena, mikäli 

myöhemmin tulevaisuudessa päädyn kehittämään jotain muuta ideaa menestystä 

tavoittelevaksi sarjakuvaksi. 

Toivoakseni työni voisi toimia innoittajana, taustatukena sekä lähteenä myös muille 

suomalaisille nuorille sarjakuvantekijöille, joiden haaveena on piirtää kotimaista 

menestyvää strippisarjakuvaa. 
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